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SUNKIOS KAUTYNĖS DĖL BIZERTOS MIESTO
H Saugumo Taryba skatina ginklų paliaubas

Prancūzų kariuomenė, re
miama aviacijos ir laivyno, 
po sunkių kautynių užėmė 
svarbiuosius Bizertos mies
to punktus, bet Tunisas 
skelbia, kad kautynės, tebe
sitęsia. Tuniso vyriausybė 
taip pat paskelbė, kad už
ėmusi prancūzų naftos įren
gimus Schiroje.

Kautynės taip pat vyks-

TRUMPAI IŠ VISUR

KOMUNISTŲ DEMONS
TRACIJOS IRANE

P r o v akarietiškas Irano 
premjeras Ali Amini laimė
jo, kai komunistai ir kiti 
prieš vyriausybę nusistatę 
d e m o nstrantai išsiskirstė 
namo.

Vadi namas ”tauti n i s 
frontas”, kurio nariai rė
mė komunistų organizuotų 
d e m o n straciją, paskelbė, 
kad apie 150 asmenų esą 
areštuota. Policija paskel
bė padėką gyventojams už 
b e n d r adarbiavimą, pade
dant numalšinti "už įstaty
mo ribų esančių grupių 
avantiūristus”.

Ta užuomina lietė už
draustą komunistų partiją 
Tudeh, kuri remia ex-prem- 
jerą Mossadegh ir kartu su 
”tautiniu frontu” reikalau
ja jo grįžimo į valdžią. Po
licija paskelbė,* kad ”avan- 
tiūristų” dalis buvo areš
tuota, ir jie bus "griežtai 
nubausti”.

Iš vyriausybės sluoksnių 
patirta, kad premjeras 
Amini projektuoją protestą 
Sovietijai už "atvirą kiši
mąsi” į demonstracijas.

• Šveicarijos pasienyje 
atnaujintos derybos tarp 
Prancūzijos ir Alžiro nacio
nalistų, pradžioje teikusios 
kai kurių vilčių susitarti, 
pradeda įstrigti akligatvin 
dėl kautynių Tunise.

• Sovietų valdžios orga
nas ’Tzvestija” paskelbė, 
kad sovietai turį didesnius 
ir greitesnius povandeni
nius laivus, su raketų iššo
vimo tramplynais, negu 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Sovietų užuominoje 
nebuvo minėta, ar jų po
vandeniniai laivai gali iš
šauti raketas, būdami pasi
nėrę, kaip amerikiniai Pola- 
ris.

• JAV ambasadorius prie 
tautinės Kinijos, Everett F. 
Drumright, po pasitarimų 
su prez. Kennedžiu pareiš
kė, kad JAV sieks Jungti
nių Tautų nutarimo neįsi
leisti komunistinę Kiniją į 
tarp tautinę organizaciją. 
Jis atmetė kai kurių JAV 
vyriausybės sluoksnių įti
kinėjimus, kad komunisti
nės Kinijos įsileidimas esąs 
būtinas ir neišvengiamas, 
bet nurodė, kad galutinį žo
dį dėl Kinijos politikos tar
siąs pats prezidentas. Iš jo 
komentaro aiškėjo, kad 
JAV vyriausybė dar netu
rinti aiškios pozicijos tuo 
klausimu.

• Turkijoje* parlamento 
rinkimai įvyks spalio 15, ir 
dabar kraštą valdąs karinis 
režimas pasitrauks spalio 
29, susirinkus išrinktam 
parlamentui, kuris sudarys 
naują vyriausybę.

tančios ir Saharoje, į pie
tus nuo Tuniso, kur tunisie
čiai atkirtę Edjele naftos 
šaltinius.

Alžiro nacionalistų provi
zorinė vyriausybė, kurios 
būstinė yra Tunise, paskel
bė, kad ji Alžiro ir Tuniso 
pasieniuose turinti apie 
15,000 gerai ginkluotų ko
votojų, kurie esą paruošti 
mesti pagalbon Tunisui.

Tuniso prez. Bourguiba 
pareiškė, kad jis atmetęs 
prancūzų ultimatumą eva
kuoti Bizertą. Prancūzai 
sako, kad jie tokio ulti
matumo nesą davę. Tuniso 
prezidentas paskelbė atsi
šaukimą, raginantį savo 
tautiečius "mobilizuotis ka
rui”, ir savo armijai įsakė 
"kovoti iki mirties”. Jis taip 
pat paskelbė, kad ruošiąsis 
atitraukti savo karinius 
vienetus iš tarptautinės 
Jungtinių Tautų brigados.

Kautynės dėl Bizertos bu
vo labai sunkios, kovojant 
dėl kiekvieno colio, ir nuo
stoliai dideli. Viename pra
nešime sakoma, kad tuni
siečiai nusivežę šešiasde
šimt sunkvežimių sužeistų
jų. Prancūzų nuostoliuose 
minima 30 žuvusių.

Tuniso radijas kaltina 
prancūzus, kad jie iš žemai 
skraidančių lėktuvų kulko
svaidžiais "šlavę” civilius 
gyventojus. Oficialiame vy
riausybės pareiškime pran
cūzai net kaltinami "geno
cidu”.

S u n kioms kauty n ė m s 
vykstant, Tunisas apskun
dė Prancūziją Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai. 
Abiems pusėms išdėsčius 
savo pozicijas, kitų valsty
bių atstovai rėmė Prancū
zijos reikalavimą pertrauk
ti kautynes ir įgyvendinti 
ginklų paliaubas. Tuniso at
stovas į tai atsakė, kad tas 
reikalavimas nebūsiąs pri
imtinas, kol prancūzai ne
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atitrauks savo kariuome
nės. Jį rėmė sovietai, reika
laudami skubaus prancūzų 
pasitraukimo iš Tuniso.

JAV delegacija pradėjo 
ruošti rezoliucijos projektą, 
kuriame siūloma, kad abi 
kariaujančios pusės grįžtų į 
ankstesnes pozicijas ir po 
to pradėtų derybas dėl Bi
zertos bazės ateities.

JAV FINANSUOS 
KUBIEČIŲ IŠGABENIMĄ

JAV vyriausybė paskel
bė, kad ji finansuos 20,000 
kubiečių, norinčių atvykti į 
Jungtines Valstybes, išga
benimo planą. Valstybės de
partamento pranešimu, ko
mercinė aviacijos linija Pan 
American Airways galės 
per dieną paimti po 1,000 
kubiečių, o JAV už tai su
mokės apie 350,000 dolerių, 
nes tie kubiečiai negali iš
vykti tik dėlto, kad neturi 
užsieninės valiutos.

Kita dalis kubiečių išvyk
sta daugiausiai per ispanų 
teritoriją. Madridas skel
bia, kad į ten per mėnesį 
atvykstą maždaug po 500 
bėglių iš Castro "svajonių 
salos”,

• Pentagonas, kurio ži
nion prez. Kennedy pervedė 
civilinę priešlėktuvinę gy
nybą, planuoja pareikalau
ti kongresą 300 mil. dolerių 
priešlėktuvių slėptuvių sta
tybai. JAV laivynas paskel
bė, kad yra užsakęs pasta
tydinti dar 10 povandeninių 
Polaris tipo laivų.

• JAV gynybos sekreto
rius McNamara, jo pava
duotojas Nitze, generalinio 
štabo viršininkas gen. Lem- 
nitzer su patarėjų štabu iš
skrido į Europą pasitari
mams su J>fATO karinių pa
jėgų viršininku gen. Nor- 
stadtų ir britų gynybos mi
nisteriu Watkinsonu.

Los Angeles lietuvių kolonijoje naujai susiorganizavęs kvartetas "Daina" su pianiste R. Apeikyte 
ir vadovu muz. Petru Armonu. Nuotraukoje iš kairės: V. Mačys, P. Dargis, R. Apeikyte, P. Armonas, 
J. Petronis ir M. Tarašiūnas.

L. Kančausko nuotrauk

IR ANTRASIS AMERIKIEČIU SKRIDIMAS PER 
ERDVE BUVO SĖKMINGAS

ne.Liepos 21 d. JAVsėkmingai iš
leido erdvėn antrąjį astronautą 
ir išgriebė jĮ iš Atlanto už 
305 mylių. Jis buvo pakilęs iki 
118 mylių aukščio.

Aviacijos kapitonas Virgil I. 
Grissom tęsė pokalbi su moks
lininkais visą skridimo laiką, 
kuris tęsėsi 15 minučių. Jis pra
nešinėjo, kad jaučiąsis gerai.

Kapsulei "Laisvės Varpas 7" 
parašiutu nusileidus į Atlantą, 
astronautas buvo paimtas ma
lūnsparnio ir nugabentas!lėktuv
neši " Rando Iph". Tuo tarpu 
erdvės kapsulė dingo vandeny-

PALAIPSNIUI DIDINS KARINES
PAJĖGAS

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk išsikvietėBritanijos, Pran
cūzijos ir Vakarų Vokietijos am
basadorius, su kuriais aptarė 
prezidento Kennedžio planą JAV 
kariniam pajėgumui stiprinti.

Administracijos sluoksniai sa
ko, kad plane numatomas palaips- 
ninis konvencinių jėgų didinimas 
ir kovingumo stiprinimas esąs 
skirtas netik atnaujinamiems so
vietų grasinamiems Berlyne at
remti, bet ir visame pasaulyje 
didėjančiam komunistų spaudi
mui pasitikti.

Platesnes plano detales pre
zidentas paskelbsiąs amerikinei 
visuomenei antradieni, savo kal
boje per radiją ir televiziją, bet 
tuo tarpu jaučiama, kad bus pa
laipsniui didinamas naujokų ėmi
mas kariuomenėn, kad JAV ar
miją padidinus trim divizijom. 
Kai kurie administracijos valdi
ninkai prasitaria, kad galbūt bū
siančios padidintos amerikiečių 
karinės jėgos Europoje, dabar 
ten sudarančios penkias divi
zijas, jei sąjungininkai taip pat 
sutiks stiprinti savo konvenci
nes jėgas.

Prezidentas, kaip atrodo, yra 
bent laikinai atmetęs kai kurių 
savo patarėjų siūlytų dalinės mo
bilizacijos planą, kuris reika
lautų skelbti nepaprastojo meto 
būklę.

Vietoj to, jis, kaip atrodo, pa
siūlys kongresui papildyti kai 
kuriuos esamus įstatymus, ku
rie riboja apmokymo laiką ir 
kadrų kieki. Ši priemonė buvo 
naudota 1939 metais, H Pasau
linio karo išvakarėse. Atsargi
niai taip pat gali būti paprašyti 
"savo noru" pasilikti poligo
nuose ilgiau, negu dabartiniai 
įstatymai nurodo.

Oficialūs sluoksniai dar.papil
domai pastebi, kad prezidentas 
turjs teisę pašaukti iki 1 mili
jono Tautinės Gvardijos narių, 
nereikalaudamas kongreso prita
rimo, bet paprasčiausiai pa
skelbdamas nepaprastojo meto 
būklę.

Taip pat esama ženklų, kad 
bus padidinta bombonešių pro
dukcija, kuri buvo apkarpyta

Jo skridimas praktiškai reiškė 
pirmojo astronauto Alan Shepar- 
do operacijos pakartojimą. Erd
vėn buvo iškeltas 83 pėdų ilgio 
Redstone raketa. Praėjus minu
tei nuo pakilimo, jis pranešė, kad 
G jėga (gravitacija) jau sie
kianti pusantro karto, lyginant 
su jo paties svoriu. Aparatūra 
veikianti tvarkingai. Paskui kap
sulė atsiskyrė nuo raketos, ir 
Grissom pateko besvorėn būk
lėm

Grissom kuri laiką vairavo 
erdvės kapsulę, pavarydamas ją 

ankstesniu prezidento dekretu.
Pentagono aukštieji sluoksniai 

įspėjo, kad komunistai gali labai 
artimu metu pradėti akciją Irane 
ir Vid. Rytuose, gal net ir Piet
ryčių Azijoje, kad nukreiptų dė
mesį nuo Berlyno krizės.

Rytų Berlyne komunistai pra
dėjo areštus, siekdami sukliu
dyti gyventojų bėgimą l Vaka
rų sektorius. Pastarosiomis die
nomis Rytų Vokietijos gyventojų 
perbėgimai Į Berlyną sumažėjo.

Per pirmąsias tris liepos mė
nesio savaites į Vakarų Berly
ną atbėgo daugiau, kaip 1900 as
menų. Tai sukėlė paniką ko
munistų vadų tarpe.

Vakarų Berlyno policija pra
nešė areštavusi du komunistų 
šnipus viename pabėgėlių centre. 
Reikia manyti, kad su pabėgėlių 
banga komunistai bus infiltravę 
ir daugiau šnipų.

SKURDAS DIDĖJA KUBOJE
Nepasitenkinimai dėl maisto 

stokos, transporto pakrikimo ir 
menko šiemetinio derliaus kan
kina planingą Fidelio Castro ū- 
kl -- tokius apibendrintus įs
pūdžius iš Kubos skelbia iš ten 
šiomis dienomis išvykęs UPI ko
respondentas Reeve VVaring, ku
ris išgyveno Kuboje per 10 metų 
ir, prieš išvykdamas, dar kartą 
pasidairė po "svajonių" salą.

Santiago mieste jis matęs riau
šes gyventojų, kurie, jau sa
vaitėmis negaudami mėsos, reiš
kė protestą dėl sovietų laivan 
kraunamų 200 telyčių ir 400 kiau
lių. Tušti puodai ir keptuvės 
kabojo balkonuose ir prie lan
gų, šeimininkėms tyliai protes
tuojant dėl tuščių lentynų krau
tuvėse.

Castro planuotojai nejskaičia- 
vo blogų orų įtakos derliui. 
Keliaujant iš Havanos l Santia- 
gą, matomi ištisi svogūnų, pomi
dorų ir pupelių laukai, sunaikin
ti lietų, kurie ten siautė šią 
vasarą.

Kukurūzų taip pat nesitikima 
didelio derliaus dėl blogos im- 

atgal ir pirmyn. Besvorės būklės 
pusiaukelėje, kapsulės priekiui 
pasvirus reikamon kryptin, jis 
iššovė tris retro-raketas. Tas 
manevras nebuvo reikalingas 
šiam skridimui, bet bus būtinas 
didesnio masto erdvės misi
joms.

Mokslininkai sako, kad nevisą 
skridimo laiką galėję aiškiai gir
dėti astronauto pranešimus. 
Grissom taip pat pranešė, kad 
regimumas skridimo metu buvęs 
ribotas. Jis negalėjęs, kaip anks
čiau Shepard, matyti. Amerikos 
pakrančių.

Grižus Į atmosferą, 50,000pė- 
dų aukštyje G jėga padidėjusi iki 
10, bet jis jautęsis gerai. Pagal
biniai parašiutai išsikleidė 
40,000 pėdų aukšty, sulėtindami 
kritimą, o didysis -- 20,000 pė
dų aukšty.

Kapsulei nusileidus vandenin, 
astronautas pranešė, kad jis pa- 
siliksiąs kapsulėje, kol sutikrin
siąs aparatūros duomenis. Bet 
vėliau malūnsparnis keliamą 
kapsulę numetė vandenin, astro
nautas iš jos buvo išviestas lau
kan, o kapsulė ar nuskendo, ar 
buvo bangų nunešta tolyn.

Prez. Kennedy pasveikino tele
fonu astronautą, vos tik jam pa
siekus lėktuvnešio deni. Prezi
dentas stebėjęs skridimą per te
leviziją.

Antrojo astronauto su'b-orbiti- 
nis skridimas įvykdytas po dvie
jų ankstesnių atidėjimų dėl 
nepalankaus oro. Ir tą pati rytą 
vadinamas "skaičiavimas" buvo 
du kartu pertrauktas, bet paga
liau oro sąlygos pagerėjo tiek, 
kad astronautą buvo galima iš
leisti erdvėn. Priešingu atveju 
būtų tekę laukti dar eilę dienų, 
kol pasibaigs J Amerikos žemy
ną artėjąs pirmasis šio sezono 
uraganas "Anna".

portuotos sėklos.
Castro "technikai" dėl visų 

nesėkmių kaltina "jankius", ku
rie, esą, nori paklupdyti kubie
čius badu ir sugriauti revoliuci
ją.

Keliavimas traukiniu ar tarp
miestiniu autobusu yra rizikin
gas šiomis dienomis. Sabotažo 
veiksmai kartojasi be paliovos.

Tūkstančiai iš Čekoslovakijos 
atsiųstų sunkvežimių -- mainais 
už Kubos cukrų ir tabaką --te
bestovi Havanos krantinėje. 
Tarptautiniame aerodrome tebe
stovi dėžėse traktoriai, laukda
mi specialistų rankų, kuriom 
juos sumontuotų.

Artėjant liepos 26, kubiečiai 
laukia, kad Castro oficialiai dek
laruos "Kubos liaudies socia
listinę respubliką", paskelbda
mas sovietinio tipo konstituci
ją. Tuo jis paminės 8 metų su
kakti nuo savo pradėtos "revo
liucijos". Naktimis iš Havanos 
l Pinar dėl Rio provinciją jau 
dvi savaites slaptai gabenama 
kariuomenė. Castro bijo, kad lie
pos 26 proga gali ten įvykti su
kilimai arba nauja invazija.
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MALTOS VILKSTINE (16)

LENKTYNES SU PRIEŠO GREITLAIVIAIS
KENIJOS NEPRIKLAUSOMYBEI ARTĖJANT

Šiauriausioji Tuniso kanalo 
vieta, į kurią dabar artėjo Mal
tos vilkstinė, buvo tiesiog ide
alus punktas italų povandeni
niams ir greitlaiviams užpulti 
ir taip jau nukentėjusią vilkstinę.

"Ohio" denyje jau buvo atgauta 
šiek tiek pasitikėjimo savimi, 
mašinos dirbo, žmonių nuosto
liai buvo nereikšmingi. Kapitonas 
Mason galvojo, kad geriausia bū
tų pasukti krantan ir ten su
stoti, kad būtų galima tiksliau 
patikrinti nuostolius. Veik nesant 
įmanoma prisijungti prie vilks
tinės, geriau būtų laikytis pran
cūzų teritoriniuose vandenyse ir 
pagaliau bandyti savomis jėgo
mis veržtis į Maltą.

Bet didžioji problema buvo kaip 
laivą tamsoje manevruoti be 
kompaso. Dešinėje pusėje buvo 
Afrikos krantas, kairėje driekė
si minų laukai. Buvo bandoma 
orientuotis pagal žvaigždes, kaip 
prieš šimtmečius darė fenikie- 
čiai jūreiviai.

Kapitonas Mason įsakė didin
ti motorų greitį, ir "Ohio" paju
dėjo. Provizoriškai improvizuo
ta vairavimo sistema, žinoma, 
didino sunkumus. įsakymų per
davinėjimas telefonu nebuvo 
greitas, nes laivo kryptis buvo 
kontroliuojama, taip sakant iš 
dviejų izoliuotų salų, sujungtų 
vieninteliu telefono laidu.

Reikėjo abejoti, ar "Ohio" su 
tokiais navigacijos metodais į- 
veiks nakties pavojus, o kitą 
dieną, likęs vienų vienas, netaps 
viliojančiu taikiniu priešo lėktu
vams.

Bet pagalba artėjo. Praėjus 
maždaug pusantros valandos, kai 
buvo pajudėta, šone pasirodė 
aštrus "Hunt" klasės naikintojo 
profilis, ir kažkas angliškai su
šuko:

--Jūs turite laikytis 120 laips
nių kurso, jei norite pasivyti 
vilkstinę; o gal jus paimti vilk
ti?

Kapitonas Masonas padėkojo:
--Mūsų mašinos veikia, bet 

neturime nė vieno kampaso. Ar 
galite mus palydėti iki vilkstinės?

patvirtindama spėjimą: greitlai
viai kairėje. Visų britų karo 
laivų artilerija pradėjo ugnį, 
ir greitlaiviai dingo.

Penkiomis minutėmis vėliau 
tas pat įspėjimas radaro ekrane. 
Prasidėjo lenktynės su greitlai- 
viais, vejančiais vilkstinę iš
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Kenija, britų kolonija Rytų Af
rikoje nuo šio šimtmečio pra
džios, numatyta paskelbti nepri
klausoma 1962 metais. Britanija 
ruošiasi pasitraukti iš ten, kaip 
jau pasitraukė iš Ganos, Nigeri
jos, Sierros Leone.

Planuojamas britų pasitrauki
mas jau dabar kelia sunkias prob
lemas. Baltieji ūkininkai ieško 
kelių parduoti savo ūkius ir iš
bėgti iš Kenijos; baltieji pre
kybininkai uždarinėja savo krau
tuves. Kapitalas bėga iš Kenijos 
maždaug 2.8 mil. dol. per mė
nesį mastu. Baltieji gyventojai 
bijosi dėl savo gyvybių, ir ta 
baimė jau dabar pradeda griau
ti krašto ūkį.

Baltųjų baimė suprantama. 
Plati Kenijos dalis 1952-1956 me
tais pergyveno siaubingą mau- 
mau gaujų terorą. Dabar vis gau-
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IR TAIP BŪNA 
GYVENIME...

Tai buvo naikintojas "Led- 
bury", išsiųstas ieškoti nuo kur
so nukrypusių laivų. Po kelių 
minučių jo denyje buvo uždegta 
lempelė, turėjusi tarnauti orien
tacijai, ir "Ohio" iš lėto pradė
jo kelionę link vilkstinės.

*
Prieš pat vidunaktį vilkstinės 

palydos smaigaliai pasiekė Bono 
iškyšulį (Kap Bon) ir pasuko 
į pietus, Tuniso pakrantės kur
su. Tuo metu kreiserio "Ashan- 
ti" radaras užregistravo eilę taš
kelių.

--Atrodo, kaip greitlaiviai, -- 
pasakė radistas, ir tuo pat me
tu suūžė užvedami atsarginiai 
motorai.

Nuo "Kenijos" pakilo raketa,

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME Šllį DOVANį

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

v.
v.

p. p.

mokami už 
Ilgalaikes 
taupmenas!

F. G R I B A U S K A S . v • d • j a •

pirm. 9 iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždarvta 
ketv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 5 v. 
fleSt. 9 iki l v.

abiejų pusių. Nedideli laivai pri
selindavo, paleisdavo savo tor
pedas ir atsitraukdavo už mig
los uždangos.

Pusę antros ryto mūšis, kaip 
atrodė, buvo pasiekęs kulmina
cinį punktą. Reguliariai grįžtąs 
Kelibijos švyturio spindulys nu
tvieksdavo laivus. Italų antrosios 
flotilijos greitlaiviai išdrįso pri
artėti iki 30 metrų prie "Man- 
chesterio", prieš paleisdami tor
pedas. Per antrą puolimą jie pa
taikė. Abi mašinų patalpos buvo 
užlietos, šviesos užgeso, elekt
ros srovė buvo nukirsta, "Man- 
chesteris" turėjo kapituliuoti -- 
tokia beviltiška būklė viešpata
vo jame. Įgulai Įsakyta pasi
ruošti išsikėlimui iš laivo. Pri
artėjęs naikintojas "Pathfinder" 
paėmė 158 sveikus ir 5 sužeis
tus vyrus. x-

Bet italų greitlaiviai tuo nepa
sitenkino. Jie jau buvo suradę 
likusią vilkstinės dalį, kurią ne
dideliu atstumu sekė karo lai
vai. Penkioliką kartų puolė italų 
greitlaiviai, nepadarydami jokio 
nuostolio.

Bet admirolas Burroughtebe- 
turėjo tik du kreiserius - "Cha- 
rybdis" bei "Keniją" -- ir sep
tynis naikintojus; tai buvo visa, 
ką jis galėjo pastatyti prieš ita
lų flotilę.

Saulei tekant, visi laukė dūmų 
vėliavų šiauriniame horizonte, 
išryškinančių laukiančius italų 
karo laivus. Admirolas Bur- 
rough, papilkėjusiu nuo nemigo 
veidu, laukė sunkiausios savo gy
venimo valandos. Kaip mūšis be
pasibaigtų, jo misija atrodė 
esanti ‘pasmerkta žlugimui. Jo 
turimiems karo laivams pradė
jus savižudišką puolimą, kuris 
turėjo baigtis pralaimėjimu, ita
lai turės visas galimybes liku
sią vilkstinės dalį -- prekinius 
laivus -- sunaikinti pagal savo 
užgaidas. Malta mirs badu, il
gai laukti degalų papildymai ne
pasieks salos, dar viena britų 
imperijos tvirtovė atsidurs a- 
šies rankose.

(Bus daugiau)

AND LOAN ASSOCIATION
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DĖMESIO!

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!

M O K A M E

’/4%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone; Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Labai retai lietuvių vestuvės 
patenka į amerikiečių laikraš
čių pirmuosius puslapius. Ta
čiau prieš kurį laiką Akrono 
laikraščio pirmame puslapyje 
buvo sekantis aprašymas:

Frank J. Diglis virš trisde
šimt metų praleido Clevelande 
prie fabriko mašinų. Per tą lai
ką išaugino penkis vaikus ir 17 
anūkų. Prieš porą metų mirė jo 
žmona. Būdamas 65 metų nuta
rė išeiti Į pensiją ir ramiai 
užbaigti savo dienas.

Panašiai būtų galima pasakys 
ti ir apie Elizabeth Shatt, kuri 
vietoje fabriko praleido savo gy
venimą virtuvėje. Išaugino sep
tynis vaikus ir susilaukė 15 a- 
nukų. Vyras mirė ir būdama 
66 metų nutarė nuvykti Į Flori
dą praleisti žiemą. Čia ir su
sikryžiavo jos keliai su Digliu. 
Susipažinimas baigėsi Akrone 
Vedybomis pas teisėją Nathan 
Koplin.

"Kiek reikia mokėti?" -- pa
klausė Diglis traukdamas pini
ginę. "Mes neturime nustatyto 
mokesčio" -- atsakė teisėjas ne
atitraukdamas akių nuo popierių. 
Diglis padėjo pinigus ant stalo. 
Teisėjas paėmęs pinigus įsprau
dė į jaunosios delną pridurda
mas: "Tebūnie pirmoji vestuvių 
dovana."

♦

Automobilių fabrikai praktiš
kai užbaigė 1961 metų modelio 
gamybą. Pasiruošimas eina 1962 
metų modeliams, kurie paslap
tingai uždengti pradės keliones 
pas pardavėjus jau rugpiūčio mė
nesį. Jei dabartinės derybos dėl 
atlyginimų pakėlimo neprives 
prie streikų,tai rugsėjo mėnesį 
pirkėjai galės rinktis 1962 metų 
modelius. Savaime aišku, kiek
vienam kyla klausimas apie kai
nas. Prieš keletą metų buvo sun
ku atspėti, kad kainos bus kiek 
aukštesnės pradžioje ir artėjant 
naujiems modeliams sumažės. 
Tačiau nuo 1959 metų automobi
lių kainos pasiliko pastovios. Gal 
eilinis pirkėjas to ir nepastebė
jo, nes automobilių gamintojai 
kai kurias pastovias dalis pada
rė pasirinktinom ir pasirinkti
nas pastoviomis, tokiu būdu pa
darydami įspūdį apie kainų pa
sikeitimą.

Praeityje automobiliai atpig
davo vasaros metu kai jau buvo 
rengiamasi išleisti naujus mo
delius. Tačiau per paskutinius 
trejus metus kainos pasiliko pa
stovios, kadangi pradžioje metų 
jos nebuvo tiek išpūstos. Kaip at
rodo ir prasidėjusios derybos dėl 
atlyginimų pakėlimo gali būti ga
na kietos, nes automobilių įmonės 
žino, kad gumos, plieno darbinin
kų atlyginimai pakilo, todėl reikia 
skaitytis su galimu kainų pakė
limu, jau neskaitant nežmoniškai 
pakeltų valstybinių mokesčių šią 
vasarą už padangas.

Tai matydamas vienos automo
bilių Įmonės pareigūnas yra pa
reiškęs, kad jau praėjo laikai, 
jog nereikėjo rūpintis darbinin
kų atlyginimo pakėlimu nes visad 
buvo galima pridėti prie auto
mobilio kainos. Šiais laikais 
žmonės pradėjo daugiau domė
tis automobilio kainomis, nes 
įvairios pramogos, atostoginės 
kelionės į užsienius pasidarėpa- 
trauklesnės už prabanginius au
tomobilius.

sėja įrodymai, kad mau-maugau
jos, nors jų lyderis JomoKenya- 
ta tebelaikomas "apsaugoje", 
pradeda gyvinti savo akciją. A- 
berdaro kalnų miškuose vėl vyk
domos šiurpios priesaikos prieš 
baltuosius. Užpuldinėjimai daž
nėja. Neseniai buvo labai bruta
liai nužudyta vieno baltojo ūki
ninko žmona Nakuru miesto pa
krašty, kur gyvena apie 2,400 
baltųjų.

Išvažiavus užmiestin, jau gana 
dažnai pastebima, kaip čiabuviai 
pakelėse palydi pravažiuojantį 
baltąjį iškeltais kumščiais, 
šaukdami "uhuru". Tai afrikie- 
tiškas žodis, reiškiąs nepriklau
somybę. Kenijos gyventojai tai 
supranta, kaip juodųjų vyriau
sybę, kuri turinti iš britų per
imti 6.5 milijono negrų ir 66,000 
baltųjų. Baltieji, duodą kraštui 
90% gerovės, turėsią gyventi juo
dųjų valdžioje.

Kraštas vis dar tebėra primi
tyvus ir tamsus. Liūtai neretai 
maišosi Nairobio priemiesčiuo
se -- Kenijos modernioje sosti
nėje. Lygumos pilnos kitų 
plėšriųjų žvėrių.

Kraują tebegerią masajų gen
ties kariai gano savo skurdžias 
kaimynes kalvose, kaip prieš 
tūkstančius metų. Kikujai --do
minuojanti Kenijos gentis, iš ku
rios gausiausiai papildomos 
mau-mau teroristų gaujos, tebe
praktikuoja senovinius papro
čius, po gimimo pasmaugdami 
dvynukus (nes tai reiškią nelai
mę) ir pardavinėdami nuotakas 
už ožkas.

Kenija turi 52 skirtingas gen
tis. Jos gyvena molio trobelėse, 
kalba skirtingomis kalbomis, 
dažnai kariauja savo tarpe. Iš 
6.5 milijono juodųjų Kenijos gy
ventojų tik apie 2,000 yra pasie
kę tokį mokslą, kuris galimas 
sulyginti su amerikine pradžios 
mokykla. Ligšiol jie teturi išau
ginę tik 23 gydytojus, 7 teisi
ninkus ir vieną ekonomistą.

Ligi praeito gruodžio žemė 
Baltosiose Aukštumose galėjo 
būti parduodama, perkama ir 
naudojama tik baltųjų ūkininkų. 
Dabar, įsisukus permainų vė
jams, ją leidžiama pirkti ir juo
diesiems -- jeigu jie turi kuo

apmokėti. Nedaug yra perkan
čių. Jie laukia uhuru.

Baltieji būkštauja, kad, atėjus 
nepriklausomybei, čia gali pasi
kartoti Kongo istorija: juodieji 
pradės plėšti, žudyti, atiminėti 
žemę, darbus.

Bet baltiesiems pasitraukti, 
parduoti turtą yra sunku. Daug 
jų atsikėlė į šias vietas prieš 
keliasdešimt metų, būdami jau
ni, praskynė džiungles, pasi
statė namus, susikūrė produk- 
tingus ūkius. Dabar amžius jau 
nebeleistų pradėti iš naujo ki
tur. Be to, kas galės mokėti 
kainą, kurios nuosavybė verta?

Daugelis Kenijos baltųjų gy
ventojų niršta prieš Britaniją ir 
Jungtines Valstybes. Jie jaučia, 
kad Amerika perdaug spaudė, 
skubindama dar nepasiruošusių 
savivaldai kraštų nepriklauso
mybės. Jie kaltina britus, kad tie 
pasidavė tam spaudimui.

Jū tarpe tikima, kad po nepri
klausomybės paskelbimo kraštą 
perims gausiausia skaičiumi ki- 
kijų gentis, pavojingiausia iš 
visų juodųjų. Ir vyriausybės prie
kyje stovės Jomo Kenijata, o 
tai reiškią, lyg kraštą valdytų 
"Murder Ine."

Kenijata tuo tarpu yra britų 
kalėjime, bet netrukus bus pa
leistas. Jis yra studijavęs Mask
voje ir Londone, savo genties 
laikomas beveik dievu.

Dabar oficiali britų politika 
yra laikyti mau-mau teroris
tus armijos ir policijos kontro
lėje. Bet keli šimtai jų yra lais
vi miškuose, jų tarpe garsus 
teroristų vadas, save vadinąs 
generolu Kairo. Ir žinoma, kad 
apie 1,000 juodųjų neseniai pri
ėmė nelagalias priesaikas Ke
nijos kalno miškuose.

Nė vienas Kenijos juodųjų ly
derių nekalba, kas atsitiks bal
tųjų nuosavybėms po nepriklau
somybės paskelbimo. Žinoma tik 
kad neapykanta jiems yra didelė. 
Ir tenka abejoti, ar juodųjų va
dai supranta, ką reikš krašto ū- 
kiui baltųjų apiplėšimas ir išva
rymas. Jie tuo tarpu tegalvoja 
tik apie uhuru. O baltieji dai
rosi, kur bėgti, ir kas vakarą 
gula, pasidėdami po pagalve už
taisytą šautuvą.

fi VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

D MIDWEST MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke 
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

.. 5th 

.. 5th
ZOBROWKA, 100 proof .... 5th 
GOLD LEAF 3 star Cognac 5th 
Chateau Gib. 3 star Cognac .. 5th 
White Horse scotch whisky .. 5th 
SKAIDRIOJI 80° ....................5th
LEMON ICE Likeris................5th
BORDEAUX Vynai ................5th

$4.95
$5.39
$4.75
$4.95
$4.95
$4.98
$2.95 
$3.69 
$0.98

1 ASBACH URALT..............
2 MARTEL 3 star Cognac ..
5
3
4
6
7
8
9
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
XX........ XX-—....... XX— "■—XX
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MANO DRAUGAS MIKALOJUS K. ČIURLIONIS
Ištrauka iŠ A. Žmuidzinavičiaus "Palete ir gyvenimas”

Mikola jaus Konstantino Čiur
lionio gimtinė -- Dainavos kraš
tas, ta pilna nepaprasto gamtos 
grožio, dainų ir poezijos Dzūki
jos dalis, kur gimė ir iš kur 
sėmė savo kūrybines jėgas dau
gelis mūsų meno kūrėjų.

Čiurlioniai buvo gan pasiturin
ti karališkų valstiečių šeima, 
nuo senų laikų gyvenanti Liš
kiavos valsčiaus Guobinių kaime. 
Dailininko tėvas mokėsi Liškia
vos vienuolyno mokykloje, kur už 
nuolatinį lietuvių kalbos var
tojimą jam dažnai tekdavo nešio
ti ant kaklo gėdos lentą, vadina
mą metelingą. Jis be galo mėgo 
muziką ir, mokyklą baigęs, pas 
vietos vargonininką pramoko 
vargoninkauti. Tai buvo labai 
linksmas ir tikrai artistiškos 
sielos žmogus.

Mikalojaus Konstantino motina 
Adelė Radmanaitė kilusi iš Sei
rijų miestelio. Ji buvo iš pri
gimties aukštos dvasinės kultū
ros ir didžiai kilnaus būdo mo
teriškė.

Čiurlionio tėvas vedęs apsigy
veno Varėnoje, kur gavo vargo
nininko vietą. Ten ir gimė bu
simasis dailininkas. Čiurlioniai 
užaugino devynetą vaikų, būtent 
keturias dukteris ir penkis sū
nus.

Mikalojus Konstantinas buvo 
vyriausias Čiurlioniu sūnus. Gi
mė jis 1875 metais rugsėjo 23 
d. Po dvejų metų tėvai persi
kėlė į Druskininkus, kur beveik 
visą savo amžių ir išgyveno. 
Čia, Druskininkuose, mūsų 
genialus dailininkas rinko savo 
pirmuosius įspūdžius, klausyda
mas Nemuno murmėjimo ir miš
kų ošimo, žiūrėdamas į Panemu
nio kalnus ir pakrantėse išsi
šakojusias dreves. Ten keldavo 
jį piemenų rageliai ir jausmin
gos dzūkų dainos, migdė jį lakš
tingalų čiulbėjimas ir ilgų va
karų pasakos. O to krašto di
dingi piliakalniai ir pilių griu
vėsiai, senos tradicijos, susiju
sios su Lietuvos sostine Vil
niumi, kurį dzūkai ypač gerbia 
ir į kurį vasarą seniau daug kas 
klupsti keliaudavo, išugdė daili
ninko jautrioje sieloje ypatingą 
tėvynės meilę.

Tas jausmas ypač sustiprėjo, 
pavažinėjus po svetimus kraštus 
ir geriau pažinus pačią Lietuvą.

Tokiose sąlygose augant, kilo 
jaunojo Čiurlionio sieloje palin
kimas į meną ir ypač į muziką. 
Jį plėtojo ir gilino kunigaikščio 
Mykolo Oginskio muzikos mokyk
la Plungėje, kur Čiurlionis iš
buvo ketverius su viršum me
tų. Po to, kunigaikščio remia
mas, 1893 m. išvažiavo Varšu
vos konservatorijon mokytis to
liau.

Varšuvoje jaunam menininkui 
atsidarė nauji horizontai. Bemu- 
zikos mokslo, jis ėmėsi atkakliai 
ir sistemingai bendro lavinimosi. 
Ryžtingai studijavo gamtos 
mokslus, istoriją, literatūrą; su 
didele meile gilinosi į astrono
miją, matematiką, filosofiją. 
Taip atsidėjęs, jis dirbo šeše
rius metus ir, baigęs konserva
toriją, dar tęsė savo muzikos 
studijas Leipcige. Leipcige stu
dijuojant, mirė teikiantis jam pa
šalpą Oginskis, ir M. Čiurlionis 
tik su dideliu vargu baigė savo 
mokslus.

Grįžus į Varšuvą, vėl prasidė
jo įtemptas darbas meno ir moks
lo srityje. Jis rimtai susidomė
jo plastikos menu ir įstojo į 
Kauziko vedamus piešimo kur
sus, o kuriam laikui praslinkus — 
į naujai atidarytą K. Stabrausko 
Dailės mokyklą. Čia jis greit 
nustebino mokytojus ir draugus 
savo nepaprastomis kompozici
jomis.

Maždaug tuo pat laiku aš jau 
buvau baigęs J. Zolotariovo Dai
lės mokyklą, studijavau tapybą, 
buvau paišybos mokytoju vienoje 
vietos gimnazijoje. Vakarais lan
kiau paišybos kursus dailinin
kams, kuriuos buvo suorganiza
vusi žinoma draugija ”To- 
warzystwo zachęty Sztuk Piek- 
nych” (Meninei veiklai skatinti 
draugija). Tuos kursus buvo pra
dėjęs lankyti ir M. K. Čiurlio
nis. Ten mudu ir susipažinome, 
ten prasidėjo ir rfiūsų nuoširdi 
bičiulystė, kuri truko iki pat 
Čiurlionio mirties. Kartu su juo 
lankėme teatrus ir filharmoniją, 
kur tekdavo matyti geriausias 
operas ir išgirsti Paderevskio, 
Kubeliko ir kitų žymių muzikų 

koncertų. Vasaromis, vykdamas 
atostogų tėviškėn, užvažiuodavau 
pas Čiurlionius į Druskininkus, 
kur teko arčiau susipažinti su 
visa jų linksma ir kūrybinga 
šeima.

Tuose kursuose buvo dar vie
nas lietuvis -- Aleksandras Pa- 
liukaitis, Čiurlionio draugas iš 
Dailės mokyklos. Gimęs jis buvo 
Varšuvoje, miesto pradžios mo
kytojo šeimoje. Jo motina buvo 
lenkė. Jaunas dailininkas vasa
romis lankydavosi savo tėvo gim
tinėje prie Zapyškio, piešė ten 
etiudus, žavėjosi Lietuvos žmo
nėmis ir jos gamta. Aleksandras 
Paliukaitis turėjo didelę įtaką

M. K. ČIURLIONIS

Čiurlioniui. Jis nepraleisdavo 
progos neiškėlęs istorinių fak
tų, rodančių lietuvių tautos gar
bę, kreipė jo dėmėsį į originalų 
lietuvių liaudies meną, nurody
davo įvairių išnaudotojų lietuvių 
liaudžiai daromas skriaudas. 
Jautrios sielos Čiurlionis šitai 
giliai dėjosi į širdį. Mes tad ir 
sudarėme netrukus lietuvių dai
lininkų trejukę ir įsitraukėme į 
kitų lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Vinco Palukaičio rūpesčiu buvo 
įsteigta lietuvių savišalpos drau
gija. I. atskirą draugiją susior
ganizavo lietuvės tarnaitės, ku
rių Varšuvoje buvo nemažas 
skaičius. Čiurlionis tuojau pra
dėjo organizuoti lietuvių chorą. 
Tas choras pirmą kartą pasirodė 
1905 metais.

1905 metais Čiurlionis aplankė 
Kaukazą, kur didžiuliai kalnai 
ir nepaprasta gamta padarė jam 
gilų įspūdį ir atsiliepė daugeliui 
vėlesnių jo paveikslų.

Čiurlionis be galo mėgo Lie
tuvos gamtą ir žmones. Jis kiek
vieną vasarą grįždavo į Druski
ninkus, iš ten darydavo ekskursi
jas Nemunu, aplankydavo kai 
kuriuos kaimus, Vilnių.

Vasarą 1906 metais iškilus su
manymui surengti Vilniuje pir
mąją lietuvių dailės parodą, 
Čiurlionis entuziastiškai į tai 
atsiliepė ir tuoj atvyko iš Var
šuvos padėti tą parodą rengti. 
Pagaliau Vilniuje ir apsigyveno. 
Nuo to laiko ligi pat mirties 
nebuvo nė vienos lietuvių dai
lės parodos, kurioje Čiurlionis 
nebūtų dalyvavęs. Lietuvių dai
lės draugijos, kurios vardu tos 
parodos buvo rengiamos, jis buvo 
vienas iš steigėjų ir uolus dar
bininkas. Jo suorganizuotas 1907 
metais Vilniuje "Rūtos” choras 
ilgai paliks lietuvių atminime.

Vilniuje Čiurlionis pasireiškė 
ne tik lietuvių dailės parodose. 
Čia galingiausiai suskambėjo jo 
harmonizuotos lietuvių dainos ir 
jo paties muzikos kūriniai, čia 
jis ryškiausiai kėlė nacionalinio 
savitumo reikalą lietuvių dailė
je ir muzikoje.

1908 m. vasarą M. K. Čiur
lionis aplankė Palangą ir kitas 
Žemaitijos vietas, kur arčiau 
susipažino su Žemaičių gamta ir 
kryžiais, kuriais susižavėjo ir 
uoliai juos piešė. Tais metais jis 
nupiešė keletą savo žymesnių pa
veikslų ir pradėjo rašyti operą 
"Jūratę", kuri, deja, ir liko ne
pabaigta.

1901 metais sausio 1 d. vedė 
Sofiją Kymantaitę, žinomą ra
šytoją ir pedagogę, ir išvyko ę 
Peterburgą. Tais metais jis 
nupiešė didžiausią savo paveiks
lą "Rex" ir, rusų žymių daili
ninkų ir kritikų labai aukštai 
vertinamas, dalyvavo su savo 
kūriniais įvairiose parodose Pe
terburge, Maskvoje, o taip pat 
ir Paryžiuje.

Materialinė jo padėtis buvo ne

apsakomai .sunki, nes tais lai
kais, be brolių ir seserų, teko 
jam šelpti dar ir savo tėvus. 
Mat, jo tėvas, kuris iki tol vargo
nininkavo Druskininkuose, len
kuojančio klebono kaip tik tuo
met už savo ir sūnaus lietuviš
kumą buvo atleistas iš vietos. 
Taip reikalams susidėjus, daili
ninkas dirbo kiauras dienas ir 
naktis.

Rudenį 1909 metais jo sveika
ta pradėjo irti. Sekančių metų 
pradžioje M. K. Čiurlionis buvo 
išvežtas į Pustelnikų sanatoriją 
(netoli Varšuvos), kur ir mirė 
1911 m. balandžio mėn. 10 d. Pa
laidotas Rasų kapuose Vilniuje.

Taip gyveno ir užgeso nuosta
bus Lietuvos žemės sūnus.

Čiurlioniui mirus, Lietuvių 
dailės draugija susirūpino jo pa
likimu. Buvo atidaryta pomirtinė 
paroda ir įsteigta M. K. Čiurlio
nio kuopa, kurios uždavinys buvo 
sudaryti fondą jo kūriniams iš 
pirkti ir įsteigti jo paveikslų ga
leriją.

1912 metais, surinkus daugiau 
Čiurlionio paveikslų, atidaryta 
Vilniuje tartum provizorinė jo 
galerija, kurioje buvo ekspo
nuota apie 300 kūrinių. Šita eks
pozicija užtruko iki Pirmojo pa
saulinio karo: karui prasidėjus, 
visi Čiurlionio paveikslai, kad dėl 
karo veiksmų nežūtų buvo išga
benti į Maskvą. Ten jie buvo ro
domi atskirose ekspozicijose, o 
karui pasibaigus, grąžinti Lietu
von.

Reikia sutikti su liūdnu fatu, 
kad iš pradžių ne visi lietuviai 
suprato ir įvertino Čiurlionio ge
nijų. Dažnai abstrakčiais ir mu
zikos kūrinių vardais pavadinti, 
keistai sukomponuoti jo paveiks
lai daug kam, gerai neįsigilinus 
į jų prasmę, atrodė nesupranta
mi, fantastiški. Saujelė Čiurlio
nio garbintojų Lietuvoje negalėjo 
ar nemokėjo savo teigiamais,bet 
nedrąsiais jo kūrinių įvertini
mais įtikinti negausią anais lai
kais lietuvių inteligentiją, o tuo 
labiau plačiąją visuomenę.

Pirmieji Čiurlionį aukštai į- 
vertino rusai ir lenkai. Jie pra
dėjo rašyti apie jį entuziastiš
kus darbus. "Mir iskusstva" ir N. 
Butkovskos leidyklos išleido kny
gas -- studijas apie Čiurlionį, 
kuriose buvo išspausdinti įžy
mių kritikų straipsniai, apibūdi
nantieji jį kaip genialų naujos 
meno krypties kūrėją: jo paveiks
luose skambanti gamtos muzikos 
harmonija, ir savo dvasia jie esą 
labai lietuviški. Paskui "prare
gėjo" ir kai kurie savi užsi
spyrėliai.

Lietuvių svajonė, kad būtų į- 
steigta .M. K. Čiurlionio vardo 
dailės galerija, įsikūnijo tik vė
liau. Buvo surinkti jo paveikslai 
ir atidaryta Kaune jo nuolatinė 
paroda. Vėliau buvo pastatyti rū
mai, kurių dalis gavo vardą -- 
Valstybinis M. K. Čiurlionio var
do dailės muziejus.

♦
--Ar žinai, -- kalbėjo kartą 

man Čiurlionis, -- tas mūsų 
bernužėlis Karnavičius, kaip cin
ką cikram dzūkui, nepražiopsojo 
dainos "Bėkit, baraliai” ir pa
ėmė ją vyriausiu motyvu savo 
"Lietuviškajai rapsodijai". O vis 
tik jis tos dainos nesuprato. 
Tai rugiapiūtės, triumfo daina, 
piovėjų pabaigtuvių eisenos mar
šas. Nors nuvargę, eina jie namo 
laimingi, darbą pabaigę. Taip aš 
ją suprantu, ir kitaip negali būti. 
Tu paklausyk...

Ir Čiurlionis pradėjo iškil
mingai skambinti "Bėkit, bara
liai". Be gaidų, be pasiruošimo. 
Skambino gana ilgai: čia stipriai 
ir iškilmingai, jog, rodos, di
džiulė armija, laimėjusi mūšį, 
nuo pat saulėtekio iki saulėly
džio triumfaliais žingsniais 
žengdama, galingai traukia per
galės dainą; čia tylips nuovargio 
ir ilgesnio gaidos, čia vėl nau
jos vilties ir pasiryžimo melo
dijos. Ir vis kaip svajonė pynėsi 
tas žavus motyvas -- "Bėkit,ba
raliai, galan valako". Kai Čiur
lionis skambindavo, baigdavosi 
šio pasaulio gyvenimas: pats me
nininkas persikeldavo ir perneš- 
davo savo klausytojus į kitus 
gražesnius svajonių ir miražų 
pasaulius.

Sumanė kartą Čiurlionis su 
savo broliais Stasiu ir Jonu 
plaukti maža valtele iš Druski
ninkų Nemunu žemyn į Kauną.

Kietas riešutas..,

MINKŠTOS' IR KIETOS' POLITIKOS ŠALININKAI
Politinis komentatorius Joseph 

Alsop rašo, kad netrukus reikią 
laukti didesnių permainų prezi
dento Kennedžio administraci
joje: kai kurie anksčiau pasi
rinktieji politikai turėsią pasi
traukti.

Esą, Chruščiovo gilinama Ber
lyno krizė, Laoso ir Kubos pra
laimėjimai, Kennedžio adminis
tracijoje iššaukė rūgimą, skaldy
mąsi į "minkštos" ir "kietos" 
politikos šalininkus.

Kietos, ryžtingos politikos 
grupei vadovaująs McGeorge 
Bundy, minkštos, nuolaidavimo 
politikos reikalauja Chester 
Bowles ir Adlai Stevenson. Juos 
remia ir senato daugumos --de? 
mokratų lyderis Mansfield, prieš 
kurį laiką paskelbęs Berlyno 
"neutralizavimo" planą. Prieš tą 
planą, kaip atsimename, sukilo 
respublikonai, ir šen. Javits įne
šė rezoliuciją, pasmerkiančią 
tą projektą.

Užkulisiuose kalbama, kad 
minkštosios grupės vadai spau
džiami pasitraukti, nes jų pa
tarimai labai pakenkė Amerikos 
politikai, o ateityje net gali iš
šaukti katastrofą. Jau esąs tik 
laiko klausimas, kada prezi
dentas paprašysiąs juos pasi
traukti, nors tuo tarpu prezi
dentas vengiąs pataikauti "vie
šąja! kritikai".

Kai kurie administracijos 
veiksmai jau parodė aiškesnę 
politinę liniją prieš sovietus. Iš

Apie šitą savo kelionę jis maž
daug taip pasakojo:

--Plaukiam, -- sako, -- trys 
karalaičiai plačiuoju Nemunu. Iš 
aukštų krantų kyla galingų kara
lių pilys. Iš bokštų mums moja, 
sveikina žavios karalaitės. Mes 
plaukiam, nesustojam. Plaukiam 
į nežinomus, pasakiškus kraštus. 
Taip palikom išdidžią Liškiavos 
pilį, toliau Merkinės, Krikštonių, 
Radžiūnų, Alytaus, Rumbonių, 
Punios pilis. Iš laukų dažnai plau
kė bernų ir mergų darbymečio 
dainos. Padėdavom tada irklus ir 
klausydavom. Iš visur dvelkė pa
sakiška senovės poezija. Ypač 
mus sužavėjo plaukiant pro Ne
munaičio ir Radžiūnų laukus iš
girsta pradžios rugiapiūtės dai
na "Vai tu, aglala".

Turiu čia pastebėti, kad ši 
dainelė iš daugelio gražių dzū
kų dainų iš tikrųjų bus bene 
gražiausia. Jos melodija kiek 
primena dainos "Bėkit, baraliai" 
melodiją, tik yra daugiau kombi
nuota, o žodžiai, be abejo, rodo 
ypatingą senovės dzūkų kultūrą, 
kur moteris iškeliama ypatingon 
aukštumom

Vai tu, aglala,
Vai tu, aglala siūbuonėla, 
Tai tu siūbavai rytų vakarėlį, 
Pakol neįsiūbavai 
Devynias šakelas,
O tų dešimtų viršūnį.
Vai tu, motula,
Vai tu, motula rūpeslyvoji, 
Tai tu rūpinais dzienas naktelas, 
Pakol neišauginai
Devynis sūnelius, 
O tų dešimtų dukrely.

Kaip eglėje viršum visų šakų 
išauga viršūnė, taip pas močiutę 
ir visą šeimą vainikuoja jos vie
nintelė dukrelė. Ji aukščiausiai 
iškeliama.

(Pabaiga kitam numeryje) 

to galima daryti prielaidą, kad 
laimės kietosios politikos šali
ninkai. Bet spaudos dalis su 
"N. Y. Times" priešakyje 
"minkštąją" grupę atkakliai gi
na, nors kiti laikraščiai primin- 
dinėja prezidentui imtis griež
tesnės akcijos.

Komentatorius Roscoe Drum- 
mond, kurio straipsniai eina per 
eilę laikraščių, neseniai paskel
bė komentarą, pavadintą "Calls 
for Action, not Warnings". Jame 
jis pabrėžia netikįs, jog "John 
F. Kennedy buvo išrinktas JAV 
prezidentu tam, kad atstovautų 
laisvojo pasaulio sunaikinimą".

Reikalaudamas veiksmų, kari
nių jėgų mobilizacijos, jis čia pat

MOZARTAS IR 10 SONATA A-MOLL
Ant seno romėnų miesto "Ju- 

vanum" griuvėsių, Alpių papė- 
dyje, išdygo Zalzburgas, kuria
me gimė ir augo Mozartas. Toje 
vietoje, kurioje šiandieną pasta
tytas Mozartui paminklas, ro
mėnų miesto griuvėsiuose buvo 
rasta mozaikinė lenta su užrašu: 
"Hic habitat felicitas nihil in- 
tret mali" (čia gyvena laimė, 
blogis negali įžengti) Ar tai ne- 
pranašingas užrašas bylojantis 
apie Mozarto gimimą šiame 
mieste?

Mozartas įdomi asmenybė. 
Nors jo gyvenimas buvo sunkus, 
bet jis jautėsi laimingas. Visą 
savo trumpą gyvenimą kovojo 
su skurdu ir liga. Tik mirtis 
pertraukė šią kovą pačiame jo 
35 metų kūrybiniame žydėjime.

Iš kur jis sėmė savo laimę? 
Pirmoje eilėje iš stipraus ir 
kieto tikėjimo, laisvo nuo prie
tarų, iš tikėjimo kurio nepalietė 
abejonės. Didžiausias jo džiaugs
mas ir laimė - kūryba. Jo ge
nijus ir buvo sutvertas tik kū
rybai.

Nereikia sutapdinti jo galingų 
kūrybinių polėkių su tingiu Ro- 
ssini įkvėpimu. Bachas kūrė sun
kiai ir atkakliai. Beethovenas 
kovojo su savo genijum. Kūry
bos įkraštyje draugai Beethoveną 
rasdavo sunkioje depresijoje: jo 
veidas būdavo pasikeitęs, pra
kaito lašai tekėdavo per kaktą. 
Galima buvo pagalvoti, kad ne 
tik jis kovojo su ištisa armija 
kontrapunktistų.

Beethovenas kurdavo sunkiai. 
Kompozicijas braukydavo, tai- 

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ši KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

primena prezidentui jo priesai
kos kalboje pasakytus žodžius:

"Let every nationknow,wheter 
it wishes us well or iii, that 
we shall pay any price, bear 
any burden, meet any hardship, 
support any friend, oppose any 
foe to assure the survival and 
success of liberty..."

Jis pasigenda tų žodžių vyk
dymo iš veiksmų mato, kad tai 
nedaroma. Bet visuomenės opi
nijos pajudinimas jau pradėtas. 
Jis turės savo reikšmę ir ga
lime sulaukti, kad "minkštie
ji" susipras ir pasitrauks patys 
arba bus paprašyti.

K. ŠILELIS

sydavo ir vėl pradėdavo iš naujo.
Mozartui šios kančios neži

nomos. Viskas Mozartui sekda
vosi labai lengvai. Be ypatingų 
pastangų jis sukūrė ir A-moli 
sonatą.

Mozarto muzika tai aromatas 
jo gyvenimo. Jo muzika kai ža
vinga gėlė, kuri nieku kitu ne
sirūpina, kad tik gyventų. Jis ku
ria lakiai ir lengvai. Vieno savo 
koncerto išvakarėse, kuriame jis 
turėjo, su smuiku, pagroti 
naują sonatą, jis sonatą sukuria 
tarp 11 ir 12 valandos nakties. 
Paskubomis sukomponuoja smui
ko partiją, neturėdamas laiko 
parašyti fortepiono partijos, o 
kitą dieną laisvai ją groja 
koncerte taip kaip mintyse ją 
buvo sukūręs.

Mozarto siela pilnai išsilieda
vo muzikoje. A-moli sonata ypa
tingas kūrinys. Klausant šios so
natos, jau iš pirmų taktų patiria
mas protas ir Mozarto švelnu
mas. Visa Mozarto asmenybė tai 
vis atsinaujinantis švelnumas, 
neperstojamas meilės prasiver
žimas, trykštantis iš jo sielos.

Būdamas vaiku jis iš kitų rei
kalavo švelnumo. Vieną kartą jis 
paklausė austrų princesės: "Pa
nele ar jūs mane mylite?"

Norėdama vaiką paerzinti ji 
atsakė: "Ne". Mozartas nuliūdęs 
ėmė verkti.

Jo širdis iki mirties pasiliko 
vaikiška. Mozarto muzikoje nuo
latos kartojasi prašymas:" "Aš 
jus myliu, mylėkite mane".

A.N.
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MANO DRAUGAS MIKALOJUS K. ČIURLIONIS
Ištrauka iš A. Žmuidzinavičiaus "Palete ir gyvenimas”

Mikolajaus Konstantino Čiur
lionio gimtinė -- Dainavos kraš
tas, ta pilna nepaprasto gamtos 
grožio, dainų ir poezijos Dzūki
jos dalis, kur gimė ir iš kur 
sėmė savo kūrybines jėgas dau
gelis mūsų meno kūrėjų.

Čiurlioniai buvo gan pasiturin
ti karališkų valstiečių šeima, 
nuo senų laikų gyvenanti Liš
kiavos valsčiaus Guobinių kaime. 
Dailininko tėvas mokėsi Liškia
vos vienuolyno mokykloje, kur už 
nuolatinį lietuvių kalbos var
tojimą jam dažnai tekdavo nešio
ti ant kaklo gėdos lentą, vadina
mą metelingą. Jis be galo mėgo 
muziką ir, mokyklą baigęs, pas 
vietos vargonininką pramoko 
vargoninkauti. Tai buvo labai 
linksmas ir tikrai artistiškos 
sielos žmogus.

Mikalojaus Konstantino motina 
Adelė Radmanaitė kilusi iš Sei
rijų miestelio. Ji buvo iš pri
gimties aukštos dvasinės kultū
ros ir didžiai kilnaus būdo mo
teriškė.

Čiurlionio tėvas vedęs apsigy
veno Varėnoje, kur gavo vargo
nininko vietą. Ten ir gimė bu
simasis dailininkas. Čiurlioniai 
užaugino devynetą vaikų, būtent 
keturias dukteris ir penkis sū
nus.

Mikalojus Konstantinas buvo 
vyriausias Čiurlioniu sūnus. Gi
mė jis 1875 metais rugsėjo 23 
d. Po dvejų metų tėvai persi
kėlė į Druskininkus, kur beveik 
visą savo amžių ir išgyveno. 
Čia, Druskininkuose, mūsų 
genialus dailininkas rinko savo 
pirmuosius įspūdžius, klausyda
mas Nemuno murmėjimo ir miš
kų ošimo, žiūrėdamas į Panemu
nio kalnus ir pakrantėse išsi
šakojusias dreves. Ten keldavo 
jį piemenų rageliai ir jausmin
gos dzūkų dainos, migdė jį lakš
tingalų čiulbėjimas ir ilgų va
karų pasakos. O to krašto di
dingi piliakalniai ir pilių griu
vėsiai, senos tradicijos, susiju
sios su Lietuvos sostine Vil
niumi, kurį dzūkai ypač gerbia 
ir į kurį vasarą seniau daug kas 
klupsti keliaudavo, išugdė daili
ninko jautrioje sieloje ypatingą 
tėvynės meilę.

Tas jausmas ypač sustiprėjo, 
pavažinėjus po svetimus kraštus 
ir geriau pažinus pačią Lietuvą.

Tokiose sąlygose augant, kilo, 
jaunojo Čiurlionio sieloje palin
kimas į meną ir ypač į muziką. 
Jį plėtojo ir gilino kunigaikščio 
Mykolo Oginskio muzikos mokyk
la Plungėje, kur Čiurlionis iš
buvo ketverius su viršum me
tų. Po to, kunigaikščio remia
mas, 1893 m. išvažiavo Varšu
vos konservatorijon mokytis to
liau.

Varšuvoje jaunam menininkui 
atsidarė nauji horizontai. Bemu- 
zikos mokslo, jis ėmėsi atkakliai 
ir sistemingai bendro lavinimosi. 
Ryžtingai studijavo gamtos 
mokslus, istoriją, literatūrą; su 
didele meile gilinosi į astrono
miją, matematiką, filosofiją. 
Taip atsidėjęs, jis dirbo šeše
rius metus ir, baigęs konserva
toriją, dar tęsė savo muzikos 
studijas Leipcige. Leipcige stu
dijuojant, mirė teikiantis jam pa
šalpą Oginskis, ir M. Čiurlionis 
tik su dideliu vargu baigė savo 
mokslus.

Grįžus į Varšuvą, vėl prasidė
jo įtemptas darbas meno ir moks
lo srityje. Jis rimtai susidomė
jo plastikos menu ir įstojo į 
Kauziko vedamus piešimo kur
sus, o kuriam laikui praslinkus -- 
į naujai atidarytą K. Stabrausko 
Dailės mokyklą. Čia jis greit 
nustebino mokytojus ir draugus 
savo nepaprastomis kompozici
jomis.

Maždaug tuo pat laiku aš jau 
buvau baigęs J. Zolotariovo Dai
lės mokyklą, studijavau tapybą, 
buvau paišybos mokytoju vienoje 
vietos gimnazijoje. Vakarais lan
kiau paišybos kursus dailinin
kams, kuriuos buvo suorganiza
vusi žinoma draugija "To- 
warzystwo zachęty Sztuk Piek- 
nych" (Meninei veiklai skatinti 
draugija). Tuos kursus buvo pra
dėjęs lankyti ir M. K. Čiurlio
nis. Ten mudu ir susipažinome, 
ten prasidėjo ir ifiūsų nuoširdi 
bičiulystė, kuri truko iki pat 
Čiurlionio mirties. Kartu su juo 
lankėme teatrus ir filharmoniją, 
kur tekdavo matyti geriausias 
operas ir išgirsti Paderevskio, 
Kubeliko ir kitų žymių muzikų 

koncertų. Vasaromis, vykdamas 
atostogų tėviškėn, užvažiuodavau 
pas Čiurlionius į Druskininkus, 
kur teko arčiau susipažinti su 
visa jų linksma ir kūrybinga 
šeima.

Tuose kursuose buvo dar vie
nas lietuvis — Aleksandras Pa- 
liukaitis, Čiurlionio draugas iš 
Dailės mokyklos. Gimęs jis buvo 
Varšuvoje, miesto pradžios mo
kytojo šeimoje. Jo motina buvo 
lenkė. Jaunas dailininkas vasa
romis lankydavosi savo tėvo gim - 
tinėje prie Zapyškio, piešė ten 
etiudus, žavėjosi Lietuvos žmo
nėmis ir jos gamta. Aleksandras 
Paliukaitis turėjo didelę įtaką

M. K. ČIURLIONIS«

Čiurlioniui. Jis nepraleisdavo 
progos neiškėlęs istorinių fak
tų, rodančių lietuvių tautos gar
bę, kreipė jo dėmėsi į originalų 
lietuvių liaudies meną, nurody
davo įvairių išnaudotojų lietuvių 
liaudžiai daromas skriaudas. 
Jautrios sielos Čiurlionis šitai 
giliai dėjosi į širdį. Mes tad ir 
sudarėme netrukus lietuvių dai
lininkų trejukę ir įsitraukėme į 
kitų lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Vinco Palukaičio rūpesčiu buvo 
įsteigta lietuvių savišalpos drau
gija. I atskirą draugiją susior
ganizavo lietuvės tarnaitės, ku
rių Varšuvoje buvo nemažas 
skaičius. Čiurlionis tuojau pra
dėjo organizuoti lietuvių chorą. 
Tas choras pirmą kartą pasirodė 
1905 metais.

1905 metais Čiurlionis aplankė 
Kaukazą, kur didžiuliai kalnai 
ir nepaprasta gamta padarė jam 
gilų įspūdį ir atsiliepė daugeliui 
vėlesnių jo paveikslų.

Čiurlionis be galo mėgo Lie
tuvos gamtą ir žmones. Jis kiek
vieną vasarą grįždavo į Druski
ninkus, iš ten darydavo ekskursi
jas Nemunu, aplankydavo kai 
kuriuos kaimus, Vilnių.

Vasarą 1906 metais iškilus su
manymui surengti Vilniuje pir
mąją lietuvių dailės parodą, 
Čiurlionis entuziastiškai į tai 
atsiliepė ir tuoj atvyko iš Var
šuvos padėti tą parodą rengti. 
Pagaliau Vilniuje ir apsigyveno. 
Nuo to laiko ligi pat mirties 
nebuvo nė vienos lietuvių dai
lės parodos, kurioje Čiurlionis 
nebūtų dalyvavęs. Lietuvių dai
lės draugijos, kurios vardu tos 
parodos buvo rengiamos, jis buvo 
vienas iš steigėjų ir uolus dar
bininkas. Jo suorganizuotas 1907 
metais Vilniuje "Rūtos” choras 
ilgai paliks lietuvių atminime.

Vilniuje Čiurlionis pasireiškė 
ne tik lietuvių dailės parodose. 
Čia galingiausiai suskambėjo jo 
harmonizuotos lietuvių dainos ir 
jo paties muzikos kūriniai, čia 
jis ryškiausiai kėlė nacionalinio 
savitumo reikalą lietuvių dailė
je ir muzikoje.

1908 m. vasarą M. K. Čiur
lionis aplankė Palangą ir kitas 
Žemaitijos vietas, kur arčiau 
susipažino su Žemaičių gamta ir 
kryžiais, kuriais susižavėjo ir 
uoliai juos piešė. Tais metais jis 
nupiešė keletą savo žymesnių pa
veikslų ir pradėjo rašyti operą 
"Jūratę", kuri, deja, ir liko ne
pabaigta.

1901 metais sausio 1 d. vedė 
Sofiją Kymantaitę, žinomą ra
šytoją ir pedagogę, ir išvyko ę 
Peterburgą. Tais metais jis 
nupiešė didžiausią savo paveiks - 
lą ”Rex" ir, rusų žymių daili
ninkų ir kritikų labai aukštai 
vertinamas, dalyvavo su savo 
kūriniais įvairiose parodose Pe
terburge, Maskvoje, o taip pat 
ir Paryžiuje.

Materialinė jo padėtis buvo ne

apsakomai ,sunki, nes tais lai
kais, be brolių ir seserų, teko 
jam šelpti dar ir savo tėvus. 
Mat, jo tėvas, kuris iki tol vargo
nininkavo Druskininkuose, len
kuojančio klebono kaip tik tuo
met už savo ir sūnaus lietuviš
kumą buvo atleistas iš vietos. 
Taip reikalams susidėjus, daili
ninkas dirbo kiauras dienas ir 
naktis.

Rudenį 1909 metais jo sveika
ta pradėjo irti. Sekančių metų 
pradžioje M. K. Čiurlionis buvo 
išvežtas į Pustelnikų sanatoriją 
(netoli Varšuvos), kur ir mirė 
1911 m. balandžio mėn. 10 d. Pa
laidotas Rasų kapuose Vilniuje.

Taip gyveno ir užgeso nuosta
bus Lietuvos žemės sūnus.

Čiurlioniui mirus, Lietuvių 
dailės draugija susirūpino jo pa
likimu. Buvo atidaryta pomirtinė 
paroda ir įsteigta M. K. Čiurlio
nio kuopa, kurios uždavinys buvo 
sudaryti fondą jo kūriniams iš 
pirkti ir įsteigti jo paveikslų ga
leriją.

1912 metais, surinkus daugiau 
Čiurlionio paveikslų, atidaryta 
Vilniuje tartum provizorinė jo 
galerija, kurioje buvo ekspo
nuota apie 300 kūrinių. Šita eks
pozicija užtruko iki Pirmojo pa
saulinio karo: karui prasidėjus, 
visi Čiurlionio paveikslai, kad dėl 
karo veiksmų nežūtų buvo išga
benti į Maskvą. Ten jie buvo ro
domi atskirose ekspozicijose, o 
karui pasibaigus, grąžinti Lietu
von.

Reikia sutikti su liūdnu fatu, 
kad iš pradžių ne visi lietuviai 
suprato ir įvertino Čiurlionio ge
nijų. Dažnai abstrakčiais ir mu
zikos kūrinių vardais pavadinti, 
keistai sukomponuoti jo paveiks
lai daug kam, gerai neįsigilinus 
į jų prasmę, atrodė nesupranta
mi, fantastiški. SaujelėČiurlio- 
nio garbintojų Lietuvoje negalėjo 
ar nemokėjo savo teigiamais,bet 
nedrąsiais jo kūrinių įvertini
mais įtikinti negausią anais lai
kais lietuvių inteligentiją, o tuo 
labiau plačiąją visuomenę.

Pirmieji Čiurlionį aukštai į- 
vertino rusai ir lenkai. Jie pra
dėjo rašyti apie jį entuziastiš
kus darbus. "Mir iskusstva" ir N, 
Butkovskos leidyklos išleido kny
gas -- studijas apie Čiurlionį, 
kuriose buvo išspausdinti įžy
mių kritikų straipsniai, apibūdi
nantieji jį kaip genialų naujos 
meno krypties kūrėją: jo paveiks
luose skambanti gamtos muzikos 
harmonija, ir savo dvasia jie esą 
labai lietuviški. Paskui "prare
gėjo" ir kai kurie savi užsi
spyrėliai.

Lietuvių svajonė, kad būtų į- 
steigta ,M. K. Čiurlionio vardo 
dailės galerija, įsikūnijo tik vė
liau. Buvo surinkti jo paveikslai 
ir atidaryta Kaune jo nuolatinė 
paroda. Vėliau buvo pastatyti rū
mai, kurių dalis gavo vardą -- 
Valstybinis M. K. Čiurlionio var
do dailės muziejus.

*
--Ar žinai, -- kalbėjo kartą 

man Čiurlionis, -- tas mūsų 
bernužėlis Karnavičius, kaip cin
ką cikram dzūkui, nepražiopsojo 
dainos "Bėkit, baraliai” ir pa
ėmė ją vyriausiu motyvu savo 
"Lietuviškajai rapsodijai". O vis 
tik jis tos dainos nesuprato. 
Tai rugiapiūtės, triumfo daina, 
piovėjų pabaigtuvių eisenos mar
šas. Nors nuvargę, eina jie namo 
laimingi, darbą pabaigę. Taip aš 
ją suprantu, ir kitaip negali būti. 
Tu paklausyk...

Ir Čiurlionis pradėjo iškil
mingai skambinti "Bėkit, bara
liai". Be gaidų, be pasiruošimo. 
Skambino gana ilgai: čia stipriai 
ir iškilmingai, jog, rodos, di
džiulė armija, laimėjusi mūšį, 
nuo pat saulėtekio iki saulėly
džio triumfaliais žingsniais 
žengdama, galingai traukia per
galės dainą; čia tylips nuovargio 
ir ilgesnio gaidos, čia vėl nau
jos vilties ir pasiryžimo melo
dijos. Ir vis kaip svajonė pynėsi 
tas žavus motyvas -- "Bėkit,ba
raliai, galan valako". Kai Čiur
lionis skambindavo, baigdavosi 
šio pasaulio gyvenimas: pats me
nininkas persikeldavo ir perneš- 
davo savo klausytojus į kitus 
gražesnius svajonių ir miražų 
pasaulius.

Sumanė kartą Čiurlionis su 
savo broliais Stasiu ir Jonu 
plaukti maža valtele iš Druski
ninkų Nemunu žemyn į Kauną.

MINKŠTOS' IR
Politinis komentatorius Jos eph 

Alsop rašo, kad netrukus reikią 
laukti didesnių permainų prezi
dento Kennedžio administraci
joje: kai kurie anksčiau pasi
rinktieji politikai turėsią pasi
traukti.

Esą, Chruščiovo gilinama Ber
lyno krizė, Laoso ir Kubos pra
laimėjimai, Kennedžio adminis
tracijoje iššaukė rūgimą, skaldy
mąsi į "minkštos" ir "kietos" 
politikos šalininkus.

Kietos, ryžtingos politikos 
grupei vadovaująs McGeorge 
Bundy, minkštos, nuolaidavimo 
politikos reikalauja Chester 
Bowles ir Adlai Stevenson. Juos 
remia ir senato daugumos --der 
mokratų lyderis Mansfield, prieš 
kurį laiką paskelbęs Berlyno 
"neutralizavimo" planą. Prieš tą 
planą, kaip atsimename, sukilo 
respublikonai, ir šen. Javits įne
šė rezoliuciją, pasmerkiančią 
tą projektą.

Užkulisiuose kalbama, kad 
minkštosios grupės vadai spau
džiami pasitraukti, nes jų pa
tarimai labai pakenkė Amerikos 
politikai, o ateityje net gali iš
šaukti katastrofą. Jau esąs tik 
laiko klausimas, kada prezi
dentas paprašysiąs juos pasi
traukti, nors tuo tarpu prezi
dentas vengiąs pataikauti "vie- 
šąjai kritikai".

Kai kurie administracijos 
veiksmai jau parodė aiškesnę 
politinę liniją prieš sovietus. Iš

Apie šitą savo kelionę jis maž
daug taip pasakojo:

--Plaukiam, -- sako, -- trys 
karalaičiai plačiuoju Nemunu. Iš 
aukštų krantų kyla galingų kara
lių pilys. Iš bokštų mums moja, 
sveikina žavios karalaitės. Mes 
plaukiam, nesustojam. Plaukiam 
į nežinomus, pasakiškus kraštus. 
Taip palikom išdidžią Liškiavos 
pilį, toliau Merkinės, Krikštonių, 
Radžiūnų, Alytaus, Rumbonių, 
Punios pilis. Iš laukų dažnai plau
kė bernų ir mergų darbymečio 
dainos. Padėdavom tada irklus ir 
klausydavom. Iš visur dvelkė pa
sakiška senovės poezija. Ypač 
mus sužavėjo plaukiant pro Ne
munaičio ir Radžiūnų laukus iš
girsta pradžios rugiapiūtės dai
na "Vai tu, aglala".

Turiu čia pastebėti, kad ši 
dainelė iš daugelio gražių dzū
kų dainų iš tikrųjų bus bene 
gražiausia. Jos melodija kiek 
primena dainos "Bėkit, baraliai" 
melodiją, tik yra daugiau kombi
nuota, o žodžiai, bė abejo, rodo 
ypatingą senovės dzūkų kultūrą, 
kur moteris iškeliama ypatingon 
aukštumom

Vai tu, aglala,
Vai tu, aglala siūbuonėla, 
Tai tu siūbavai rytų vakarėlį, 
Pakol neįsiūbavai
Devynias šakelas, 
O tų dešimtų vi r šunį. 
Vai tu, motula, 
Vai tu, motula rūpeslyvoji, 
Tai tu rūpinais dzienas naktelas, 
Pakol neišauginai 
Devynis sūnelius, 
O tų dešimtų dukrely.

Kaip eglėje viršum visų šakų 
išauga viršūnė, taip pas močiutę 
ir visą šeimą vainikuoja jos vie
nintelė dukrelė. Ji aukščiausiai 
iškeliama.

(Pabaiga kitam numeryje)

Kietas riešutas^. •

KIETOS' POLITIKOS ŠALININKAI
to galima daryti prielaidą, kad 
laimės kietosios politikos šali
ninkai. Bet spaudos dalis su 
"N. Y. Times" priešakyje 
"minkštąją" grupę atkakliai gi
na, nors kiti laikraščiai primin- 
dinėja prezidentui imtis griež
tesnės akcijos.

Komentatorius Roscoe Drum- 
mond, kurio straipsniai eina per 
eilę laikraščių, neseniai paskel
bė komentarą, pavadintą "Calls 
for Action, not Warnings". Jame 
jis pabrėžia netikįs, jog "John 
F. Kennedy buvo išrinktas JAV 
prezidentu tam, kad atstovautų 
laisvojo pasaulio sunaikinimą".

Reikalaudamas veiksmų, kari
nių jėgų mobilizacijos, jis čia pat

MDZARTAS IR )D SONATA A-MOLL
Ant seno romėnų miesto "Ju- 

vanum" griuvėsių, Alpių papė- 
dyje, išdygo Zalzburgas, kuria
me gimė ir augo Mozartas. Toje 
vietoje, kurioje šiandieną pasta
tytas Mozartui paminklas, ro
mėnų miesto griuvėsiuose buvo 
rasta mozaikinė lenta su užrašu: 
"Hic habitat felicitas nihil in- 
tret mali" (čia gyvena laimė, 
blogis negali įžengti) Ar tai ne- 
pranašingas užrašas bylojantis 
apie Mozarto gimimą šiame 
mieste?

Mozartas įdomi asmenybė. 
Nors jo gyvenimas buvo sunkus, 
bet jis jautėsi laimingas. Visą 
savo trumpą gyvenimą kovojo 
su skurdu ir liga. Tik mirtis 
pertraukė šią kovą pačiame jo 
35 metų kūrybiniame žydėjime.

Iš kur jis sėmė savo laimę? 
Pirmoje eilėje iš stipraus ir 
kieto tikėjimo, laisvo nuo prie
tarų, iš tikėjimo kurio nepalietė 
abejonės. Didžiausias jo džiaugs
mas ir laimė - kūryba. Jo ge
nijus ir buvo sutvertas tik kū
rybai.

Nereikia sutapdinti jo galingų 
kūrybinių polėkių su tingiu Ro- 
ssini įkvėpimu. Bachas kūrė sun
kiai ir atkakliai. Beethovenas 
kovojo su savo genijum. Kūry
bos įkraštyje draugaiBeethoveną 
rasdavo sunkioje depresijoje: jo 
veidas būdavo pasikeitęs, pra
kaito lašai tekėdavo per kaktą. 
Galima buvo pagalvoti, kad ne 
tik jis kovojo su ištisa armija 
kontrapunktistų.

Beethovenas kurdavo sunkiai. 
Kompozicijas braukydavo, tai

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ši KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

primena prezidentui jo priesai
kos kalboje pasakytus žodžius:

"Let every nationknow,wheter 
it wishes us well or iii, that 
we shall pay any price, bear 
any burden, meet any hardship, 
support any friend, oppose any 
foe to assure the survival and 
success of liberty..."

Jis pasigenda tų žodžių vyk
dymo iš veiksmų mato, kad tai 
nedaroma. Bet visuomenės opi
nijos pajudinimas jau pradėtas. 
Jis turės savo reikšmę ir ga
lime sulaukti, kad "minkštie
ji" susipras ir pasitrauks patys 
arba bus paprašyti.

K. ŠILELIS

sydavo ir vėl pradėdavo iš naujo.
Mozartui šios kančios neži

nomos. Viskas Mozartui sekda
vosi labai lengvai. Be ypatingų 
pastangų jis sukūrė ir A-moli 
sonatą.

Mozarto muzika tai aromatas 
jo gyvenimo. Jo muzika kai ža
vinga gėlė, kuri nieku kitu ne
sirūpina, kad tik gyventų. Jis ku
ria lakiai ir lengvai. Vieno savo 
koncerto išvakarėse, kuriame jis 
turėjo, su smuiku, pagroti 
naują sonatą, jis sonatą sukuria 
tarp 11 ir 12 valandos nakties. 
Paskubomis sukomponuoja smui
ko partiją, neturėdamas laiko 
parašyti fortepiono partijos, o 
kitą dieną laisvai ją groja 
koncerte taip kaip mintyse ją 
buvo sukūręs.

Mozarto siela pilnai išsilieda
vo muzikoje. A-moli sonata ypa
tingas kūrinys. Klausant šios so
natos, jau iš pirmų taktų patiria
mas protas ir Mozarto švelnu
mas. Visa Mozarto asmenybė tai 
vis atsinaujinantis švelnumas, 
neperstojamas meilės prasiver
žimas, trykštantis iš jo sielos.

Būdamas vaiku jis iš kitų rei
kalavo švelnumo. Vieną kartą jis 
paklausė austrų princesės: "Pa
nele ar jūs mane mylite?"

Norėdama vaiką paerzinti ji 
atsakė: "Ne". Mozartas nuliūdęs 
ėmė verkti.

Jo širdis iki mirties pasiliko 
vaikiška. Mozarto muzikoje nuo
latos kartojasi prašymas:" "Aš 
jus myliu, mylėkite mane".

A.N.
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ŠIRDIES ARTERIJŲ SKLEROZĖ
Ateromos dažniausia pasireiš

kia didžiulėse arterijose, ypač 
pačioje didžiojoje -- aortoj, iš
einančioj iš širdies. Kada šito
kia padėtis įvyksta jos pirmoje 
dalyje, prie pat širdies, tai šis 
procesas įsigauna į koronarines 
arterijas, kurios išeina iš tos 
aortos dalies. Šios dvi nedidelės 
koronarinės arterijos išimtinai 
aptarnauja krauju širdies raume
nis, atseit, visą jos mitybą.

Vienoks ar kitoks koronarinių 
arterijų sukietėjimas visuomet 
yra rimtas ir dažnai susijęs su 
besiartinančiu širdies veiksmų 
pakrikimu, o neretai jos visišku 
sužlugdimu. Kada šių arterijų 
skersmuo susiaurėja, tai reiš
kia mažiau kraujo širdžiai arba 
tiesioginį sumažinimą jos nor
malaus pajėgumo. Šitokiais atsi
tikimais, prie didesnių fizinių 
įsitempimų, ty. sunkesnio dar
bo, žmogus pajunta veriantį 
skausmą krūtinėje, kur širdis 
randasi. Šitokį skausmą dažnai 
vadina agina pectoris. O tai 
reiškia širdies skausmą, nes tik
rumoje taip esti. Dirbant bet ku
rį sunkesnį darbą, širdis reika
linga daugiau energijos, kurios 
negali pristatyti sužalotos koro
narinės arterijos. Sį trukumą 
širdis pareiškia diegiančiu 
skausmu, kurį reikia suprasti, 
kaip aiškų pagalbos šauksmą. Ši 
pabaiga yra ne kas kitas, kaip 
tik darbo metimas ir greitas ati
tinkamas poilsis. Pastarąjį įvyk
džius, už valandėlės skausmas 
savaime pranyksta, nes iš šir
dies nebereikalaujama virš nor
minės energijos, kurios* sužalo
tos arterijos nebegali reikia
mai pristatyti.

Atsidūrus tokioje būklėje žmo
gus privalo aiškiai suprasti ir 
pozityviai ją vertinti, nes kitaip 
jo laukia tikra ir neišvengiama 
katastrofa -- širdies smūgis ar
ba jos visiškas sugniužimas. 
Toks žmogus turi atsisakyti sun
kesnių darbų, kad ir ilgesnio 
vaikščiojimo, nes skausmo ata
kos tikrai pasireikš dar daugiau 
širdį išvargins, kuri ir taip var
ginama išreikalaujant paskutinę 
jos energiją.

Iki kokio laipsnio dar saugu 
įsitempti tai priklauso nuo koro
narinių arterijų sužalojimo 
laipsnio. Praktiškas asmens pa
tyrimas tai gana tiksliai nusa
ko ir nustato. Jei ir menki įsi
tempimai sukelia krūtinėj skaus
mą, tai reiškia, kad ir toks į- 
sitempimas nepakeliamas ir pa
vojingas. O to skausminio signa
lo reikia visuomet drausmingai 
klausyti ir juom vadovautis.

Sukietėjusios arterijos sukelia 
visiškai panašią būklę ir kitose 
kūno dalyse. Kai paliečia svar
biuosius organus, tai padėtis pa
sidaro tikrai rimta. Ypatingai 
reikšmę sukelia smegenų ar
terijų sklerozė. Tokiame atsi
tikime žmogaus protavimas pa
lengva mažėja, atmintis silpnė
ja, buvęs pareigingumas ir 
drausmingumas nyksta ir paga
liau net praranda paprastąjį 
orientavimąsi, atsiet, nustoja 
nuovokos. Žodžiu, sklerozei žy
miai pažengus, asmuo suvaikėja. 
Ir čia visas blogumas, kad gy
dymui nesiduoda.

Kada pasireiškia inkstų arteri
jų žymesnis sukietėjimas, tai jų 
svarbūs veiksmai pakrinka. Šis 
įvykis paliečia visą organizmą, 
t.y. visą žmogaus sveikatą, nes 
nereikalingos ir kenksmingos at
matos kaip reikant nebepašali- 
namos. Dėl šios priežasties at
sparumas ir energija pamažu 
silpnėja. Nors šitokiame atsi
tikime jokios atskiros ligos ne
pastebima, bet žmogus nuolat 
jaučiasi suvargęs, be energi
jos ir neturi jokio noro dirbti. 
Jei ir bando atlikti savo įprastą 
darbą, tai greitai pavargsta ir 
būna priverstas jį mesti. O be 
to dar kraujo spaudimas kyla, 
ir tai tiesiogiai veikia širdį. 
Tik-atitinkamas ištyrimas nusta
to tikrąją šitokio negalavimo 
priežastį.

Kitų organų arterijų sukietėji
mas sukelia maždaug tokias pat 
pasekmes. Šitokiuose atsitiki
muose ryškiausieji simptomai 
kreipia dėmesį į paliestąjį orga
ną. Ir visa tai kyla iš kraujo su
mažėjimo paliesiems orga
nams, kaip jau pirmiau matė
me, dėl susiaurėjimo sukietėju
sių arterijų skersmens, atseit, 
jų vidaus suplonėjimo.

Be čia paminėtų reiškinių, su
kietėjusios arterijos duoda ir 
kitą ypatingai reikšmingą, ir daž-

Dr. STEPONAS BIEŽIS
nai tragišką grėsmę, kuri pasi
reiškia kraujo sukr ek ėjimu, mo- 
reiškia kraujo sukrekėjimu, 
mokslininkų vadinama koagulia
cija. Šis reiškinys taip pat nė
ra retenybė. Čia, žinoma nėra 
svarbu išdėstyti šio proceso vy- 
kymo smulkmenas, kiek aiškiau 
reikia suprasti pačią reikšmę.

Kraujo sukrekėjimas, kuris 
dažniausiai pasireiškia ateromos 
sukietėjimo rūšyje, dar daugiau 
susiaurina tokios arterijos vidų. 
Ir tai dar daugiau sumažina krau
jo kiekio tekėjimą, o paliesti or
ganai dar stipriau sužalojami. 
Kartais menamas sukrekėjimas 
plečiasi ir dažnai visą arteriją, 
lyg kamščiu bonką užkemša. Ir 
tokį reiškinį vadiname trom
boze. Tai graikų žodis, reiškiąs 
sukrekėjimą, sukietėjimą.

Kada tai įvyksta didesnėje ar
terijoje ir ypač svarbiai jaut
riame organe, tai šitoks atsiti
kimas visad sudaro labai rimtą 
padėtį, kuri dažnai gręsia gyvy
bei. Šitoks atsitikimas širdies 
koronarinėj arterijoje visuomet 
reiškia širdies smūgį, kuris yra 
labai rimta liga.

Jei šitokios arterijos maža 
šakutė tromboze užkemšama, tai 
patsai smūgis esti laikino po
būdžio, nors žmogus smarkiai 
sukrečiamas ir paguldomas kaip 
sunkus ligonis. Šitokiame atsi
tikime, kada ligonis atitinkamai 
gydomas, ilgainiui pasveiksta ir 
gali ilgus metus išgyventi būda
mas net pusėtinai sveikas ir pa
jėgus dirbti savo įprastą darbą. 
Tikrovėje toks smūgis paliečia 
tik mažą širdies dalį, kurią bu
vusioji sveika arterija aptar
naudavo kraujo pristatymu. Ta
čiau paliestoji širdies dalis, t. 
y. jos tie raumenys gangrenuo- 
jasi ir niekuomet nebeatsistato. 
Ši žaizda užgyja jungamųjų 
audinių atpildymu.

Jei trombozė, t. y. kraujo 
sukrekėjimas įvyksta koronari
nės arterijos pačiame kamie
ne arba net jo vienoje iš didžių
jų šakų, tai smūgis iš esmės 
esti neišpasakytai pavojingas ir

dažnai mirtinas. Jei arterijos 
kamjenas paliestas, tai pusė šir
dies paraližuojasi, atseit, gang- 
rėnuojasi ir mirtis neišvengia
ma.

Ne kitaip pasireiškia ir nė 
kitokį vaidmenį suvaidina trom
bozė kitose arterijose, kurios 
aptarnauja joms skirtus organus. 
Jei tai būtų smagenų arterija, 
tai šiam atsitikime ji paveikia 
protą ir vienoks arba kitoks pa
ralyžius pasireiškia. Žinoma, vi
sa tai priklauso kuri smagenų 
dalis paliesta ir kiek jų norma
laus veikimo pakrikdoma.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
kitų organų arterijų kraujo 
sukrekėjimą. O dažnumu jie su
sirikiuoja į tokią eilę į širdis, 
smegenys, žarnos, kojos ir t.t.

—

Puiki dovana bot 
kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visuose lietuviškos 
spaudos ir dovanų parduotu
vėse.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuvių Salės ir Klubo 
vadovybė praėjusį trečia
dienį buvo sukvietusi laik
raščių atstovus painformuo
ti, kaip jie planuoja tvar
kytis nupirkus naujus na
mus, esančius East 185 St., 
apie kuriuos Dirvoje jau 
buvo rašyta.

Tam reikalui išleidžiama 
už $50,000 akcijų, kurios 
$25.00. Lietuvių Klubas to
kių akcijų nupirko už $25,- 
000. Atseit, dar tarp Cleve
lando lietuvių reikia išpla
tinti už kitą tiek akcijų. Ak
cijų jau yra pirkę ir pavie
niai asmenys, kaip Juozas 
Miglinas už $1000, A. Ba
nys už $300 ir po $100 Mo- 
zuraitienė, Šukys, Buknys, 
Narutis ir kiti. Salės ir Klu
bo vadovybė tikisi kad Cle
velando lietuviai, kaip ir 
pirmieji pirkėjai, parodys 
tiems sumanymams prita
rimą ir palengva bus gali
ma sukurti ką nors didesnio 
ir patrauklesnio, o ypatin
gai tai, kas Clevelando lie
tuviams labiausiai reikalin
ga.

Kaip jau buvo pranešta, 
naujasis namas nupirktas 
už $105,000. Ten yra didelė 
salė, kur dabar įsikūręs La 
Šalie kinas, turįs 1200 sė
dimų vietas. Toji salė yra 
pagal sutartį išnuomota dar 
septyneriems metams. Taip 
pat tame name yra keturios 
krautuvės, penki butai ir 
sargui patalpos. Taigi nau
jai nupirktas namas kol kas 
tegali tarnauti tik kapitalo 
didinimui.

Platesnį pranešimą „tuo 
reikalu padarė Lietuvių Sa
lės ir Klubo vadovybės pir
mininkas Z. Dučmanas. Tą 
pranešimą artimiausiu lai
ku Dirvoje atspausdinsime 
ir skaitytojai galės susida
ryti gilesnį vaizdą, kodėl 
pasirinktas toks kelias to
limesniam plėtimuisi.

Dviejų butų namas
Plytinis. Maža kaina. Di

delės pajamos. Baltųjų kai- 
minystė. North Eeast.

A. G. Kazen Realty
IV į-5879

J. P. MULL-MULIOLIS
VVillodick

3 mieg. mūrinis, pilnas 
rūsys, 10x520 medžiais ap
augęs sklypas. Netoli Shore 
Gate Shopping Center. 
$18,900.

Colonial Hts.
5 kamb. ant vieno aukšto. 

Labai gerai prižiūrėtas ir 
modernus namas. Puiki vie
ta gyventi. $16,300.

E. 74 St.
2 šeimų 5-5, sklypas 40x 

175, 3 garažai. $13,500.
Lietuvis bendradarbis ir 

E. Clevelando skyriaus ve
dėjas

A. D'ailidė
Telef.: UL 1-6G66

Parengimu kalendorius
LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 

vasaros pobūvis.

RUGPIŪČIO 6 D. AL Piliečių 
Klubo narių tradicinė metinė ge
gužinė Niaurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 13 D. Sporto Klubo 
žaibo gegužinė Neurų sodyboje,

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGPIŪČIO 27 D. ALT Są
jungos skyriaus rengiama iš
vyka.

Mirė Jonas Kušleika

Muzikas Vytautas Kušleika su savo tėveliais Jonu ir Ona kai jie 
lankėsi Clevelande.

Vyt. Braziulio nuotrauka

Mus pasiekė žinia, kad 
liepos 13 d. Bridgewather,. 
Mass., mirė senosios kartos 
mūsų tautietis Jonas Kuš
leika, smuikininko Vytauto 
Kušleikos, grojančio Cleve
lando Simfonijos Orkestre, 
tėvas. Velionis, buvo kilęs 
iš Žemaitijos, žardelių kai
mo, Papilės valsčiaus, į 
Ameriką atvykęs prieš 50 
metų. Mirė sulaukęs seny
vo amžiaus — 82 metus.

Velionis Jonas Kušleika, 
nors ir nebuvo lankęs jo
kios mokyklos, bet savomis 
pastangomis buvo pusėtinai 
prasilavinęs visą savo am
žių skaitė ir palaikė šio 
krašto lietuvišką spaudą. 
Abu su žmona Ona, priklau

sė SLA Bridgewatterio kuo
pai ir vietos Sandaros sky
riui. Kuriant nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, uoliai 
rėmė ją aukomis, buvo nu
sipirkęs Lietuvos valstybi
nės paskolos bonų.

Velionis buvo stambaus 
sudėjimo ir stiprios svei
katos vyras, visą laiką dar 
dirbo Įmonėje, nors jau se
nokai buvo perkopęs pensi
ninko amžiaus ribą.

Susirgo staiga prieš ke- 
turius mėnesius paralyžiu
mi. Palaidotas Bridgewat- 
terio kapinėse. Liūdesy pa
liko žmoną Oną, sūnų smui
kininką Vytautą ir marčią 
Janiną bei anūkę Deborą- 
Rūtą.

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

* IO ooo

5

J
HOME AND 

REMODEUNG LOAN3
F

k

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 SI.
KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Teodoras Blinstrubas, 
Dainų šventės Komiteto 
Vicepirmininkas ir Iždinin
kas, prašo visų, kurie yra 
gavę Komiteto aukų lapus 
ir jų dar negrąžino, kaip 
galima greičiau tuos lapus 
grąžinti jo adresu — 7243 
So. Albany Avė., Chicago 
29, III.

• Algis Aras, 7 m. amžiaus, 
gyvenąs su tėvais Los An
geles, laimėjo jaunųjų pia
nistų varžybas užimdamas 
pirmąją vietą. Dalyvavo 25 
pianistai. Varžybos vyko 
Centinela parke, Inglewood, 
Calif. Varžybose dalyvavo 
per 35,000 žiūrovų.

VACLOVAS SVIDERSKAS, va
dovaująs Los Angeles lietuvių 
jauniesiems skautams - vilkiu
kams. Jo dėka gražus būrelis 
auga ir ne vienas lietuviukas tu
ri galimybės praleisti maloniai 
laiką lietuviškoje nuotaikoje.

L. Kančausko nuotrauka

• Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad liepos 6 d. mirė ūkinin
kas Antanas Povylius, Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais daugelio ūkinių orga
nizacijų kūrėjas ir jų val
dybų nuolatinis narys. Ypač 
buvo aktyvus žemės Ūkio 
Rūmų organizavime. Mirė 
eidamas 90-tuosius metus 
gimtajame Žiūronių kaime, 
prie Radviliškio.
• Muz. J. Gaidelio šeštoji 
simfonija amerikiečių or
kestro, diriguojant Vyt. 
Marijošiui, buvo atlikta lie
pos 19 d. Bloomfielde, Con.

• Rašytojas Henrikas Na- 
gys, su šeima, iš Montrea- 
lio atvyko atostogauti į 
Cape Cod J. Kapočiaus va- 
sarvietėn.

Mielam tėveliui Lietuvoje mirus,

EMILIJAI GEPNERIENEI
ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą

O. ir V. Kažemėkaičiai,
S. ir P. Petrušaičiai,
K. Žilėnas

• Lietuvos Atsiminimų Ra
dijo ir Rūtos ansamblio ge
gužinė įvyks rugpiūčio 6 d., 
Jamaica. Polish National 
Park, 108-11 Sutphen Blvd., 
Jamaica, L. I. Programoj 
bus tautiniai šokiai, Rūtos 
choras, diriguojamas A. 
Kačanausko, šokių varžy
bos, tautiniai šokiai ir k. 
Gegužinės pradžia 1 vai. 
Šokių pradžia 5 vai. vak.

New Jersey lietuviams 
gegužinė įvyks rugsėjo 10 
d., Royal Gardens parke ir 
salėj, 990 E. Hazelwood 
Avė., Rahway, N. J.

Gegužinės vyks bet ko
kiam orui esant.
• Domas ir Teodora Peni- 
kai, iš New Yorko, atostogų 
buvo išvykę į J. Kapočio 
vasarvietę, Cape Cod, Mass.
• Teresė ir Algimantas Ge- 
čiauskai persikraustė į sa
vo namus ir dabar pasiekia
mi : 9382 Hoff St., Philadel- 
phia 15, Pa.

Jonas Adomonis žymus 
Bostono prekybininkas ir 
visuomenininkas, liepos 15 
d. susituokė su Aldona Viz- 
gaityte.
• Tarptautinė paroda, kuri 
įvyks Chicagoje, atidaroma 
liepos 25 d. Parodoje bus 27 
paviljonai. Lietuvių pavil
jone bus nemaža tautinių 
audinių.
• Penktoji mergaičių vasa
ros stovykla, kuri vyksta 
Dainavoje, ir šiais metais 
leidžia savo laikraštėlį 
''Liepsnelės”. Redag u o j a 
Dalia Katiliūtė, talkinama 
būrelio talkininkių ir globo
jant Ingridai Stasaitei.

• Vincas Apanius, iš Cleve
land, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

Arch. Lidia M. Petravičienė,
išpildant Bradūno poemą Maras, 
Buenos Aires lietuvių surengta
me Baisiojo Birželio minėjime.

Vaizdas iš Baisiojo Birželio minėjimo Buenos Aires lietuvių kolonijoje, Į kurį atsilankė daug argen
tiniečių. Nuotraukoje šeštadieninės mokyklos mokinės, vadovaujamos mokytojos Onos Kairelienės, 
išpildo vaizdelį: "Tavęs mes ilgimės tu gintaro šalie".

BALTIMORE
Dailininko Juozo Bagdo

no kūrinių paroda bus š. m. 
liepos mėn. 2830 dienomis 
Lietuvių svetainėje (851 
Hollins St.), 3-me aukšte. 
Atidarymas įvyks liepos 
mėn. 28 d. (penktadienį) 7 
vai. vak.

Rengėjais yra L. B. Bal- 
timorės apylinkė.

Dail. J. Bagdono kūrinių 
parodos numatomos Phila- 
delphijoje ir Bostone.

Še

Amerikiečiai supažindinami su M. K. Čiurlioniu
Aleksis Rannit, meno kritikas, 

suorganizavo mūsų dailininko M. 
K. Čiurlionio kūrinių parodą 
centrinės New Yorko bibliotekos 
galerijoj, kuri jau atidaryta 
ir tęsis iki spalio 1 dienos.

Parodoj išstatyta: Sonata of

Chicagos lietuviiį žinios
SPORTINĖ VEIKLA 

APMIRUSI
Lietuviai sportininkai va

saros mėnesiais kiek aptilo. 
Futbolininkai kai kada dar 
vis suruošia draugiškas 
rungtynes, belaukdami ru
dens sezono pirmenybių II- 
jo rato. Lituanica I-jį ratą 
užbaigė pirmoje vietoje, o 
Bridgeportas, lietuvių tar
pe žinomas Tauro vardu, 
turėjo pasitenkinti paskuti
ne —r VlII-ja vieta. Prieš 
akis dar yra 7 rungtynės, 
tai visko galima tikėtis II- 
me rate.

Liepos mėn. 9 d. Mar- 
ųuette parke Lituanica su
sitiko draugiškose rungty
nėse su vokiečių Rams ko
manda, kurią sudorojo 5:2. 
Rezervinių komandų rung
tynės baigėsi 2:0 vokiečių 
naudai.

Išvykus iš Chicagos spor
to darbuotojui Petrui Pet- 
ručiui į Tabor Farmą ir 
taip jau nelabai gausi Chi
cagos. sporto veikėjų šeima 
nustojo dar vieno žmogaus. 
Darbščių žmonių, kurie 
'"sirgtų” sporto liga, šiuo 
metu Chicagoje beveik kaip 
ir nesimato. Atsimenama 
tie laikai, kada buvo rengia
ma lietuvių prepšininkų iš
vyka į Pietų Ameriką arba 
kuomet vasaros mėnesiais 
arba rudeniop Chiagoje 
vykdavo pabaltiečių varžy
bų kokia nors dalis arba 
kad ir praėjusių metų š. 
Amerikos liet, sporto žai
dynės. Taigi Chicagoje da
bar ramu, tylu, bet nelabai 
malonu.

Kas svarbiausia, nelabai 
yra net ir tokių čia žmonių, 
kurie platesnės lietuvių 
sporto veiklos čia pasigestų. 
Atrodo, gerai, kuomet kas 
nors čia veikia, bet jeigu 
neveikia — taip pat nedaug 
kas galvas dėl to laužo. Pri
simename praėjusių metų 
Š. Amerikos liet, sporto žai
dynių II dalies lengv. atle
tikos varžybas, kurios su
traukė tik apie' 20 žiūrovų. 
Kągi, Chicagai tai atrodo 
lyg lašas jūroje!

Bet už tai europietiškojo 
futbolo mėgėjai netrukus 
čia galės pasidžiaugti vienu 
svarbiu įvykiu — tai pro
fesionalinio futbolo rungty
nėmis tarp Ispanijos ir Aus
trijos komandų, kurios 
įvyks liepos mėn. 28 d. di
džiajame Soldiers Field sta- 
dijone. Tų rungtynių prie- 
žaismyje susitiks Chicagos 
ir St. Louis rinktinės. O žy

the Spring, Sonata of the Stars, 
Rex, The Serpent Sonata ir k. 
Taip pat jo muzikos darbai, laiš
kų kolekcijos atsiminimai ir 
anglų kalba Rannito paruošta 
trumpa Čiurlionio biografija ir 
jo kūrybos būdingesni bruožai,

mesnių lietuviškųjų sporto 
rungtynių, atrodo, reiks pa
laukti bent iki rudens.

Ed. š.

Lietuvos Paviljono Tarp
tautinėje Prekybos Parodo
je rengėjai — Lietuvos, 
Konsulatas Chicagoje, tal
kininkaujamas ALIAS Chi
cagos skyriaus, dėkoja lie
tuviškai visuomenei ir or
ganizacijoms už finansinę 
pagalbą parodos įrengimui.. 
Paskutiniu metu buvo gau
ti aukų lapai iš sekančių 
organizacijų ir asmenų:. 
LVS "Ramovė” — $25.00, 
Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjungos Chicagoje — $25, 
Kunig. Birutės D-ja — $20, 
Lietuvos Miškininkų Sąjun
ga Išeivijoje — $12, 9-to 
ward’o Lietuvių Demokra
tų Klubas — $10.00, kun. 
Panavas — $25.00, gen. M. 
Rėklaitis — $10.00, Sauno- 
ris Flower and Gift Shop — 
$5.00. Rengėjai prašo grą
žinti likusius aukų lapus.

Leidinys apie Lietuvą, 
kuris bus dalinamas paro
dos lankytojams, jau yra 
surinktas. Technikinis re
daktorius arch. V. Vepštas 
baigia jo estetinį apipavi
dalinimą. Brošiūros spaus
dinimo lėšas padengia Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Aukštesniosios Lituanis
tinės Mokyklos ansamblis 
vadovaujamas p. L. Braz- 
dienes dalyvaus Tarptauti
nės Prekybos Parodos Chi
cagoje meninėje programo
je. Ansamblio mergaitės 
taip pat budės Lietuvos Pa
viljone.

Meno galerijoje, Chicagos 
Tarptautinėje Prekybos Pa
rodoje bus išstatyti trys 
lietuvių kūriniai, čiurlionies 
Meno Galerijos vadovybė 
išrinko dail. Pautieniaus, 
dail. Vizgirdos ir skulp. 
Marčiulionio darbus.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. 

pacituojant keletą svetimųjų kri
tikų atsiliepimų.

Amerikiečių dienraštis The 
New York Times, liepos 11 d. 
įdėjo tokio turinio žinutę:

"A Lithuanian painter, who is 
scarcely known here būt who 
occupies an important position 
in the advance guard of the abs- 
tract art movement, is being 
honored in a commemorativeex- 
hibition in the Slavonic Division 
of the New York Public Lib- 
rary, Fifth Avė. andForty Second 
Street.

The painter M. K. Čiurlionis, - 
who was also a composer, the 
author of Lithuania’s first sym- 
phonic poems and hundreds of 
piano pleces, died at the age 
of 35 in 1911. The libr.ary show 
--a small one -- is of repro- 
ductions of major works. Most 
of the 300 -- odd paintings 
left by the artist are in the 
Čiurlionis Muzeum in Kaunas, 
Lithuania."

Tą žinutę skaitytojai ne tik 
pastebėjo, bet jau įvairiai rea
gavo. Keletą mokyklų iš provin
cijos pranešė atvyksiančios su 
ekskursija ir paprašė platesnių 
informacijų. O viena amerikietė 
iš Minneapolio, Minn., susirūpi
no, ar New York Times paskelbė 
teisingą Čiurlionio pavardę ir at
siuntė bibliotekai tokio turinio 
laišką:-

"Patikrinkit, ar jūs teisingai 
užrašėte to dailininko pavardę, 
nes mano sūnus yra vedęs Emma 
Churlonis, kuri yra jo grandnie- 
ce, čia gimusi, bet jos tėvai 
atvykę iš Europos..."

Ji prašė daugiau žinių suteikti 
apie Čiurlionį ir jai pasiųstas 
tas trumpas anglų kalboj leidi
nėlis.

Čiurlionio kūrybą jau plačiau 
ir gražiai įvertino rusų meno 
kritikas ir rašytojas V. Zava- 
lishin, laikraštyje Novoje Rusko- 
je Slovo, liepos 13 d.

E.Č.

Gražiausios vaiko nuotraukos
KONKURSAS

Dirva skelbia gražiausios vaiko nuotraukos 
konkursą.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, prisiųs- 
dami nuotrauką lietuvių kilmės berniuko ar mer
gaitės, ne vyresnių kaip 10 metų amžiaus. Nuo
trauka turi būti nemažesnio kaip atvirutės for
mato dydžio, nespalvota, portretinė ar veiksminė, 
bet joje neturi būti daugiau asmenų, kaip vienas 
vaikas. Prie nuotraukos turi būti pridėti duome
nys: vaiko vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji 
vieta ir fotografavusiojo pavardė ir adresas. Kon- 
kursan nepriimamos svetimtaučių fotografų da
rytos nuotraukos.

Nuotraukos siunčiamos iki 1961 m. lapkričio 
1 d. Dirvos redakcijai, 6907 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio, pažymint, kad jos skirtos konkursui. 
Jos bus numeruojamos pagal gavimo eilę ir spaus
dinamos Dirvoje. Pasibaigus konkursui, gražiau
sias tris nuotraukas išrenka Dirvos redakcija, pa
sikvietusi du specialistus fotografus. Ir už gra
žiausias nuotraukas, jų autoriams, paskiria tris 
pinigines premijas: $25.00, $15.00 ir $10.00.

Prašome nuotraukas siųsti tuoj pat, kad jų 
perdaug nesusirinktų konkurso pabaigoje.

DIRVA

SVEČIAI IŠ ARGENTINOS

Alfonsas Simutis

Iš Buenos Aires porai savai
čių atskrido į JAV du Argenti
noje gimę lietuviai jaunuo
liai: Juan Rolando Galickas ir 
Vicente Alfonso Simutis. Pirma
sis yra vyresnysis sūnus Moni
kos Vilutytės Galickienės, fab
riko ILGA savininkės. Antrasis 
--sūnus Onos Grigailaitytės Si
mutienės, fabriko SIMIR pusi- 
ninkės.

Jaunuolius palydėjo giminės ir 
artimieji. Jų tikslas, mokslo a- 
tostogų proga susipažinti su JAV 
metalo industrijos tempu ir lie
tuvių jaunimu. Apsistojo pas Si
mučio dėdę, konsulą A. Simutį 
New Yorke.
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